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SVENSKA l / tt/Stf/J INSTITUTET Ä B 

NORRTULLSGATAN 1 2 A • STOCKHOLM 

vid fråga betyder at t  frågan skal l  s täl las  endast  t i l l  vissa interv juade.  

Svar skal l  ovi l lkorl igen utmärkas genom ring kring s i f fran för  svarsal ternat ivet .  

Konfidentiellt 
NV 0003 

21. 
arbete? 

Trivs Ni med Ert nuvarande 

22.* (Till 21: 1) Trivs Ni så br a med 
arbetet att Ni kan säga att Ni känner 
arbetsglädje? 

23. Känner Ni er lika tillfredsställd 
^^d den tid Ni tillbringar på Ert arbete 

Ni gör med Er fritid? 

24.* En del människor tycker det är 

t:re a tt ha ett arbete som ger hög lön 
n om anställningen inte är så säker. 

Andra fäster större avseende vid en sä
ker anställning även om lönen blir lägre. 
Vilketdera föredrar Ni själv, högre lön 
med större risker att mista arbetet eller 
en säker plats med lägre lön? 

25-26. XX 

Ja l=i 

Nej 2 
Vet inte 3 
Har inte förvärvsarb. 4 

Ja 1 
Nej 2 
Vet inte 3 
Skall ej frågas . . . . R 

Mer nöjd m. arbetet 1 
Mer nöjd med fritid 2 
Lika nöjd med båda 3 
Vet inte 4 
Har inte förvärvsarb. 5 

Högre lön 1 
Säker plats 2 
Likvärdigt 3 
Vet inte 4 

27. Samtidigt som ransoneringen a v Mer smör 1 
matfett upphävdes ändrades priserna på Mindre smör 2 
smör och margarin. Har Ni (Ert hus- Lika mycket 3 
håll) nu sedan ransoneringen upphävdes Vet inte 4 
köpt mer eller mindre smör och har Ni Mer margarin 5 
köpt mer eller mindre margarin än Ni Mindre margarin . . 6 
brukade göra förut? Lika mycket 7 

Vet inte 8 

Vilket skulle N i föredra när det Ransonerat billigt . . 1 
gäller kaff e: att det som nu ä r ransonerat Fritt dyrt 2 
och kostar ca 6 kr. per kg eller att det Samma 3 
vore fritt men i stället kostade t. ex. Vet inte 4 
dubbelt så mycket som nu, d. v. s. 12 kr. 

•k8? 
29. Om kaffet blev fritt men om- Mer 1 
kring dubbelt så dyrt som det är nu, Mindre 2 
skulle Ni då använda mer eller mindre Samma 3 
kaffe än Ni gör nu? Vet inte 4 

30. Om mjölkpriset steg m ed 5 öre Mer 1 
per liter, skulle Ni då använda mindre Lika 2 
mjölk än Ni gör nu och i så fall hur Mindre 3 
mycket m indre tror Ni att Ni skulle an 
vända per dag? 

Vet inte 4 

31. Från jordbrukarhåll har man Rimligt l : i  

krävt, att mjölkpriset skall höjas. Anser Orimligt 2 
Ni att det vore rimligt eller inte att höja Vet inte 3 
mjölkpriset med t. ex. 5 öre per liter? 

32.* (Till 31: 1 och 2) Varför anser 
Ni det? 

Skall ej frågas .... R 

33. X 

34. Om det vore val nu på söndag, Samma parti 1 
skulle N i då rösta med samm a parti som Annat parti 2 
Ni gjorde vid riksdagsmannavalet i sep- Röstade ej i fjol . . 3 
tember i fjol eller skulle Ni rösta med Skulle ej rösta nu . . 4 
något annat parti? Vet inte 5 

Varför? 

35. Vilket tycker Ni under normala Alla Is 

förhållanden vore bäst: att regeringen Alla utom kommu-
vore sammansatt av representanter för ett nisterna 2 :!  

riksdagsparti, några partier eller alla? Några 3: ;  

Ett 4: i  

Vet inte 5 

36.* (Till 35: 1—4) Varför tycker 
Ni så? 

Skall ej frågas . .. . R 

37.* (Till 35:3) Vilka partier skulle 
Ni önska representerade i regeringen? 

Skall ej frågas . .. . R 

38. X 

39. Vad menas med: Kontroll? 

40-41. Kan Ni ge exempel på: Något 
som är socialiserat i vårt land? 
Något som kan bli följ den av en allmän 
ekonomisk depression? 

42.-44. Kan Ni säga vad följande för
kortningar betyder: 

41. 42. 43. 
Rätt Fel Vet inte 

FN 
KF 
RLF 
TT 

JO 

41. 42. 43. 
Rätt Fel Vet inte 

LO 6 6 6 
NF 7 7 7 
TCO 8 8 8 
UD 9 9 9 
ÖB 0 0 0 

45. Hur många partier har repre
sentanter i riksdagen? 

46. Vilka partier är det? 

47-52. XXXXXX 

53-55. Vilka av följande företag ägs 
helt eller huvudsakligen av staten och 
vilka ägs av enskilda: (Visa kortet!) 

53. 
Staten 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

Sverige-Amerikalinjen? 
Telegrafverket? 
Kooperativa? 
Systembolaget? 
Tobaksmonopolet? 
Svenska Sockerfabriks AB? 
Radiotjänst? 
Asea? 
Norrbottens järnverk? 
Stora Kopparberg? 

54. 
Enskilda 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

55. 
Vet inte 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
0 



56. Har Ni någon gång sett detta Ja 1 
märke? (Visa kortet!) Nej 2 

Vet inte 3 

57. Känner Ni till vad som bär Ja 
namnet Esso? 

Känner inte till . .. . R 

58. Är man skyldig att hjälpa po- Ja 1 
lisen vid ett vanligt gatubråk? Nej 2 

Vet inte 3 

59. Har man rösträtt: 
Om man inte betalat sin skatt? Ja 1 

Nej 2 
Vet inte 3 

Om man har fattigvårdsunderstöd? Ja 4 
Nej 5 
Vet inte 6 

60. Måste man enligt svensk lag Ja 1 
dopas? Nej 2 

Vet inte 3 
61. Vid vilken ålder har en man 
rätt att få egen mo tbok? 

62. Får en miljonär i Sverige fo lk- Ja 1 
pension när han fyller 67 år? Nej 2 

Vet inte 3 

63. Som Ni vet dominerar folkde
mokraterna i många östeuropeiska län
der. Vilket svenskt parti svarar närmast 
mot folkdemokraterna? 

64. Känner Ni till om någon kom
munistisk riksdagsman i vårt land gjort 
något uttalande om de svenska kommu-
nisternas hållning om vi skulle komma i 
krig med Ryssland och vad det uttalan
det i så f all gick u t på? 

65. Den franske kommunistledaren 
förklarade för någon tid sedan, att om 
det blev krig mellan Fra nkrike och Ryss
land skulle de franska kommunisterna 
ställa sig p å Rysslands sida. Känner Ni 
till om kommunister i några andra län
der gjort motsvarande uttalanden och 
vilka länder det i så fall är? 

66. Anser Ni att kommunister bör Polis 
få ha befattningar inom polisväsendet och Ja 1 
hemvärnet? Nej 2 

Vet inte 3 

Hemvärn 

Ja 4 
Nej 5 
Vet inte 6 

67-68. XX 

69. Om Ni t. ex. efter en middag Åka med utan be-
bleve bjuden att åka med en bilförare, tänklighet 1 
som Ni vet kör väl och som endast för- Ha betänklighet 
tärt ungefär 10 cl sprit, skulle Ni då men åka med ... 2 

a) utan betänklighet åka med honom, Ej aka med 3 

b) ha betänkligheter men ändå åka med, e* m*e ^ 
eller c) avböja att åka med? 

70. Tror Ni att en bilförare, som Säkrare 1 
druckit endast en snaps och en pilsner Lika säkert 2 
samt en svag grogg efter maten kör bilen Mindre säkert 3 
lika säkert eller m indre säkert än annars? Vet inte 4 

71. Hur tror Ni att en så pass måt t
lig spritförtäring som 10 cl i samband 
med en måltid inverkar på en bilförare? 

72. Är Ni själv ägare till något Äger motorfordon 1 :!  

motorfordon eller nar Ni körkort? Har körkort 2 :i  

Ingetdera 3 

73. (Till 72:1 och 2) När Ni sist Alt. a 1 
var på en tillställning där det bjöds på Alt. b 2 
sprit, hur gjorde Ni då: a) drack som Ni Alt. c 
brukar vid sådana tillfällen och körde Alt. d 
själv bilen hem, b) drack som N i brukar Alt. e 5 
och lät någon annan köra hem, c) läm- Förtär aldrig alkohol 6 
nade bilen hemma och drack som Ni Minns inte 7 
brukar, d) drack litet och körde försik- Skall ej frägas . .. . R 
tigt hem eller e) drack ingenting för att 
kunna köra bilen hem? (Visa kortet!) 

74. Vet Ni hur hög promillehalt i 
blodet som är straffbar vid bilkörning? 

75. (Till 72: 1 och 2) Hur många 
centiliter spritdrycker tror Ni att Ni 
själv kan förtära innan Ni får högre pro
millehalt i blodet än vad som nu tillätes Skall ej fragas . . . . R 

för att köra bil? 

76. (Till 72: 1 och 2) (Om ägare 
eller k örkort) Skulle Ni vilja säga unge- SkaU frågas R 

fär hur mycket Ni väger netto? 

77. Om det vore riksdagsval nu på Högern 1 
söndag vilket parti skulle Ni då rösta Folkpartiet 2 
med? Bondeförbundet ... 3 

Socialdemokraterna 4 
Kommunisterna .... 5 
Annat parti 
Skulle inte rösta . 
Ej röstberättigad .. 8 
Vill ej svara 9 
Vet inte 0 

78. Vilket parti röstade Ni med vid Röstade inte ... 
valet i september 1948? (Anteckna num- Ej röstberättigad 
mer enl. 77) Vill ej svara 9 

Vet inte 0 

8. Kvinna 1 
Man 2 

9a. Ogift 1 
Gift 2 
F. d. gift 3 

9b. Förvärvsarbetande . . 0 
Ej förvärvsarbetande X 

10. BS 1 
M 2 
A 3 

11. 20—29 å r 1 
30—39 år 2 
40—49 å r 3 
50—64 år 4 
65— år 5 

12. Jordbruk 1 
Industri och hantverk 

Malm och me tall . . 2 
Träind., papper, 

grafisk 3 
Byggnadsverksamhet 4 
övr. ind. o. ospec. 5 

Handel och samfärdsel 6 
Allm. tj. o. fria yrken 7 
Husligt arbete 8 
Annat 9 

13. Storstad 1 
Annan stad 2 
A-kommun 3 
B- » 4 
C- » 5 
D- » 6 

14. No 1 
Da 2 
Mä 3 
Sthlm 4 
ög 5 
Sk 6 

Bovä 7 

15. Ansluten till 
LO 1 
TCO 2 
RLF 3 
Ingetdera 4 

16. Självst. jordbrukare . . 1 

Företagare, företags
ledare 2 

Tjänsteman, kontorist 3 
Annan anställd 4 
Husmor 5 
Ej yrkesverksam .... 6 

17—19. XXX 

Namn: 

Adress: 

Stad (köping, by): 

Eget (tidigare) yrke: 

(Mannens yrke): 

Kommun: 

Intervjuare: 

Int.-nummer Datum / 

1663.49. Zetterlund & Thelanders Boklr. - A. - B. 


