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N? 15 
x eller + vid fråga betyder att frågan skall ställas endast till vis
sa intervjuade. Svarsmarkering skall ovillkorligen göras för varje 
fråga. 

Kår jag be Er titta ett ögonblick på de här fyra korten. Om en stund 
så skall jag be att få ställa några frågor om dem. (Korten återtas 
efter något ögonblick). Under tiden frågar jag om något annat. 

21. Det har föreslagits, att kost- Hlmllg 1 y 
nåden för radiolicensen, som i omkring Orimlig 2 
25 år varit tio kronor per år skulle Vet inte 3 
höjaä till tjugo kronor per år. Tycker 
Ni att en sådan höjning vore rimlig 
eller orimlig? 

22. Varför tycker Ni aå? 

23? (Om orimlig på 21) Tycker Ni Ja 1 
att en höjning ev licensavgiften med Nej 2 
tio kronor vore rimlig om detta medför- Vet inte 3 
de att dubbelprogram kunde komma tidi
gare än som annars vore möjligt? 

Skall ej frågas R 

24-25. Var tillbringade Ni Er semes- Inom Sverige 
ter förra året? Kusten .. .7. 24:1 

Fjällen 2 
Inne i landet 3 
Fotvandring 4 
Cykel tur 5 
Andra resor 6 
riemma 7 
Utom landet 25. 
Var?  

Ej haft semester H 

26. Vilken månad anser Ni för Er 
egen del vara aen bästa semestaraånaden? 

27. Vad är det då Ni särskilt 
tänker på? 

28. (Om juli på 26) Skulle Ni ta Ja, i mitten av juni .... 1 
semester 1 mitten av juni eller mitten Ja, i mitten av augusti .. 2 
av augusti om kostnaden på hotell och Ingetdera 3 + 
pensionat minskade med två kronor per Vet inte 4 
dag och järnvägsresorna blev en tredje- Skall ej frågas K 
del billigare än i Juli? 

29? (Om ingetdera på 28) Varför 
skulle Ni ipte göra det? 

Skall ej frågas H 

30. Tror Ni att det verkligen Ja \x 

förekommer, att sjuka människor blir Nej 2 
botade genom handpåläggning, förböner Vet inte 3 
och liknande? 

X 
31. (Qn ja på 30) Anser Ni att Alla 1 
vilka sjuka som helst kan bli friska Vissa: 
på detta sätt. eller gäller det endast 
vissa och i så fall vilka? 

Vet inte , x  
Skall ej frågas H 

32. Om Ni själv hade en sjukdom Ja 1 
som läkarna förklarat obotlig, skulle Nej i , 2 
Hl då kunna tänka Sr att uppsöka t.ex. Vet inte 3 
aen amerikanske helbrägdagöråren 
Freeman? 

33. Om bara en av följande refor
mer kunde genomföras i år och de övri
ga- såste vänta ännu 1 tio år, vilken 
av dessa skulle Ni då vilja ha genom
förd nu? (Kort vlsaa) 

(Obs^ Endast ett svar) 

Allmän sjukförsäkring ... 1 
Allmän arbetslöshets
försäkring 2 
Treveckors semester 3 
Femdagars arbetsvecka .... 4 
Indexreglerat dyrtldstill-
lägg på folkpensionerna..5 
Vet inte 6 

36. Om någon olovandes tillägnar 
sig en annans bil och kör omkring med 
den för att sedan låta den bli stående 
någonstans, hur skulle Ni själv - bort
sett från vad lagen säger - vilja be-
teokna en sådan sak? 

37. Som Ni kanske vet ämnar för
säkringsbolagen försöka att få billå
narna dömda att återbetala de skador 
de vållar och bevaka dessa fordringar. 
Tror NI att det kommer att avskräcka 
ungdomar från att låna bilar öm de vet, 
att de kanske under många år får betala 
av på sådana skadestånd? 

38. Är q=. något annat Ni anser 
att man borde göra för att minska bil
lånen? 

Lån 1 
Egenmäktigt förfarande ... 2 
Stöld 3 
Vet inte 4 

Ja 1 
Nej 2 
Vet inte 3 

Ingen åsikt R 

39-42. Kommer Ni ihåg hur de kort såg ut som jag visade först ooh 
vill Ni beskriva hur de såg ut och vad som stod på dem? 

far st ihågkommet: 

40. Ihågkommet nr 2: 

Ihågkommet nr 3: 

Ihågkommet nr 4: 

Inte kommit ihåg något .. H 

(Identifiering med-namn, märke, övrig text.') 

43. Vilket av dessa märken tycker 
Ni är bäst? 

44. Ooh vilket tycker Ni kommer 
därnäst? 

45. Ooh vilket kommer därnäst? 

46. Vilket av dessa märken tycker 
Ni minst om? 

47. (Kortet mec bästa märket 
visas) Vad kommer NI att tänka på när 
Ni ser märket ? 

48. (Kortet med nil G t bästa märket 
visas) Och vsd kommer Ni att tänka på 
när Ni ser det här märket? 

49-50. XX 

51. Brukar :;i läsa veckotidningen 
Vi regelbundet eller uå ooh då? 

52, (Till 51:1 och 2) Har Ni läst 
det här numret av Vi? 

Regelbundet 1 
Då ooh då 2 
Läser aldrig Vi 3 

Ja I"4 

Nej 2 
Hinns ej säkert 3* 
Läste ej it 

53-54. (Till ,52:1 och 3) Vill j;i vara vänlig och peka ut några 
artiklar som Ni kommer ihåg att \'l ha r lfist 1 det här numret? (Gå 
igenom tidningen.') 

34. Varför skulle Ni välja Just 
det? 

35. X 

55. LSst en artikel 1 
Läst tvL eller flera ..... 2 
Kj läst någon 3 



År NI ägare till en eller flera årgångar av uppslagsverket 
B VARjHUR och har Ni 1 så fall sista årgången 1950? 

Privat På kontoret 

Årgång 1950 1* 7 *  
Någon eller några årgångar 2 8 
Ingen årgång 3+ 9 t 
Vet inte 4+ 0 + 

t (Till 56: S. 4. 9 och 0) Vet Oförändrad 1 
om NÅR VAK HtJR ar efter ar utges o- Nytt innehåll varje år .... 2 

rändrad eller om det varje år kommer Vet inte 3 
ny årgång med helt nytt innehåll? Har NÄR VAR HUR R 

X . „ 
. (Till 56:1. 2. 7 och fc>) År Saknar 
t någonting Ni saknar i NA R VAR HUR 
h i så fall vad? 

Saknar ingenting 0 
Vet inte X 
Skall ej frågas R 

¥ 
. Har Ni läst Januarinumret av Ja 1 
t Bästa? Nej 2 

Minns inte säkert 3X 

Läser aldrig Det Bästa .... 4 

59=1 och al Hur fick Ni 
t numret: är Ni prenumerant, köpte 
det som lösnummer eller lånade Ni 
aret (läste det hos någon annan)? 

(Till 60:2 ooh 5) Brakar Ni 
sa Det Bästa varje nummer, vartannat 
maer eller mera sällan? 

Prenumerant 1 
Lösnummer Z '  

Lånat 3 • 
SJ läst R 

Varje nummer 1 
Vartannat nummer 2 
Hora sällan 3 
Prenumererar X 
Läser ej R 

-63. (Till 59:1 och 3) Får Jag gå igenom januarinumret med Er? 
r Hi läst något i detta nummer? Vill Ni peka ut en eller två artiklar 
n Ni fann intressanta? (Gå Igenom tidningen. } 

Vår andra gärning 1 
Lisa,. Världens vackraste .. 2 
Gromyko 3 
När jorden öppnade sig .... 4 
Älgkon 5 
Paris är åter Paris 6 
Ny sexualmoral i Ryssland. 7 
Mystiken kring Harry 8 
Amerikanska kvinnan 9 
Amer ikanske mannen ........ 0 
Hur Jag tog forellerna ... X 
Han spred ljus över Afrika. R 

LÄS t en artikel 1 
Läst två eller flera 2 
Sj läst någon 3 

63. Mamma smäller mig ........ 1 
Var snäll mot Er tjocktarm. 2 
Polarlandets stålmän 3 
Sooialiseringens åter
vändsgränd 4 

Det paret glömmer Jag 
aldrig 5 
Åldringar vill göra rätt 
för sig 6 
Smärtfri skiljedom 7 
Endast för män 8 
Även Du har fått en 
huvudroll 9 
Mannen som mördade Lincoln. 0 
Kungens soldat x 
Slagskepp i sank R 
Har ej läst numret Y 

65. Äger NI (ev. tillsammans med 
är man, Kr fru) villa, köpt lägenhet, 
sportstuga eller sommarstuga och i så 
fall i stad eller samhälle, eller äger 
Ni mindre eller större lantegendom? 

66. Igor Kl (ev. tillsammans med 
Kr man, Er fru) personbil eller annan 
bil? 

67. Har NI under de sista 12 må
naderna köpt några böcker, utgivna i 
Sverige (el facklitteratur) och t så 
fall hur många? 

Villa 1 
Köpt lägenhet 2 
Sportstuga, sommarstuga . 3 
Stad 6 
Samhälle 7 
Landobygd e 
Mindre lantegendom 0 
Större lantegendom X 
Inget av detta R 

Personbil 1 
Annan bil 2 
Äger ej bil 3 

1 bok 1 
2 böcker 2 
3 böcker 3 
4-6 böcker 4 
7-10 böcker 5 
11-15 böcker 6 
Mer än 15 böcker ........ 7 
Kan ej säga hur många .... B 
EJ köpt 9 

69. Om det vore riksdagsval nu 
på söndag, vilket parti skulle Hi då 
rösta med? 

70. (Till 69:7, 9 och 0) Vilket 
parti sympatiserar Ni för närvarande 

71. Vilket parti röstade Ni med 
vid valet 1 september 1948? (Anteckna 
alternativ enl. 69) 

Högern 1 
Folkpartiet 2 
Bondeförbundet 3 
Socialdemokraterna 4 
Konaaunlsterna 5 
Annat parti 6 
Skulle ej rösta 7 '  
EJ röstberättigad 8 
Vill ej svara 9 
Vet inte 0 

Vill ej svara 9 
Vet inte 0 
Skall ej frågas R 

Röstade Inte 7 
EJ. röstberft ttigsd 8-
Vlll ej svara 9 
Vet inte 0 

Om det vore riksdagsval nu 
pa söndag, hur viktigt anser Ni det vore 
för Er personliga del att Ni deltog 1 
det valet? 

73. X 

Mycket viktigt .......... i 
Ganska viktigt g 
Inte särskilt viktigt ... 3 
Inte viktigt alls 4 
Vet Inte 5 

Förvärvsarbetande kvinnor . 2 
övriga kvinnor 3 

ildersprucper 
28-29 BX *................ 1 
30-49 år 2 
50-64 år 3 
65- år 4 

Yrkesgrupper 
Jordbruk med binäringar .. 1 
Industri och hantverk: 
Malm och metall 2 
Träindustri, papper, 
grafisk 3 
Byggnadsindustri 4 
övrig industri (ooh 
ospecificerad) 5 

Handel och samfärdsel ..... 6 
Allmän förvaltningstjänst 
och fria yrtcen 7 

Husligt arbete : 8 
Självständiga yrkeslösa .. 9 

Ställning 1 yrket 
JBretagare 1 
Förvaltningspersonal 2 
Arbetspersonal 3 

Land/5tad 
Landsbygd: 

A-, B-, C-kommun 1 
D-kommun 2 

Stad 3 
Storstad ' 4 

Geografiska dl strik t 
NO , , 

14- Soolalgrupper 

M 
A 3 

15. Civilstånd 
Ogift 1 
Gift 2 
Ankllng/Änka 3 
Skild 4 
Husmor 8 

16. Familjeinkomst 
-1.Ö6Ö kr 1 
1.001-2.000 kr 2 
2.001-3.000 kr 5 
3.001-4.000 kr A 
4.001-6.000 kr 5 
6.001-8.000 kr 6 
8.001-10.000 kr 7 
10.001-12.OOC kr 8 
12.001-15.000 kr 9 
15.001-20.000 kr 0 
över 20.000 kr 
Vill inte svara 8 

17. Ansluten till 
LO i 
TCO 2 

RLF 3 

Xngetdera 4 

18. Tillhör frikyrka 1 
Deltar regelbundet i guds-

tjänat i statskyrkan .... 2 
Xngetdera 3 

19-20. XX 

Ben Sen intervjuades 

Namn: 

Bostadsadress: 

(gata och husawroer; gård; by; boxnummer) 

Postadress: 

(Os har förvärvsarbeta) 
Nuvarande yrke: 

(Om e^ har förvärvsarbete) 
Tidigare yrke: 

(Om gift eller f.d. gift kvinna) 
Mannens yrke: 

(ön hemmadottor eller -son) 
Faderns yrke: 

Intervjuarens 

Nanm: 

Nummer: Datum / 1950 
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