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21. Har Ni varit på något klubb- el
ler föreningsmöte under senaste halv
året?

22, /Om ja/ I vilken eller vilka
föreningar var det?

Ja: tre eller flera gånger
en eller två gånger
Nej
Minns inte ...«»..«/»

1
2
3
4

/anteckna alla besökta föreningar/

23. I vilka slags föreningar är Ni
f.n. betalande medlem?

Frikyrkligt samfund
Annan religiös rörelse
Nykterhetsförening
Politisk förening
Idrottsförening
Annan ideell förening eller
rörelse, nämligen

Oks! Fackligt medlemskap antecknas
for alla i kriterium 17 i slu
tet av formuläret.

1
2
3
4
5

Hobby-eller sällskapsförening ...... X
24? I föreningslivet finns ju olika
25. sätt att tillbringa fritiden. Vill
Ni säga de två verksamhetsformer, sam
Ni gillar bäst hos en förening, vilken
som helst. - Här är en lista*
/Två svar/

v

26. Hur tillbringade Ni semestern i
fjol /195Q/?

Idrott
24:1
Friluftsläger och utflykter ......
2
Gruppresor
.
3
Film
4
Politik
*
5
Hobbyverksamhet
6
Dans
7
Jazzcirklar
8
Andra musikcirklar
9
Föredrag
0
Diskussioner
X
Studiecirklar
R
Amatöruppträdanden
25:1
Annat, nämligen:

Vet inte

R

Hade avlönat arbete
Campsde /cyklat, vandrat, seglat/ ..
Längreste /flyg, tåg, bil, båt/ ....
Vistades hos släkt/vänner
Semestrade på pensionat, semesterhem
Bodde i sommarvilla, sportstuga
/hyrd eller ägd/
*
Annat, nämligen:

1
2
3
4
5
6

27. Var Ni övervägande nöjd eller
missnöjd med Er semester förra året?

Nöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Missnöjd c
Tet inte .

28, Hur tänker Ni tillbringa Er se
mester i år?

Ha avlönat arbete
öampa /cykla, vandra, segla/....
Långresa/flyg? tåg, V-.il> "båt/.*.
Vistas hos släkt/vänner ........
Bo på pensionat, semesterhem ...
B:: i sommarstuga /hyrd el* '»ägl/
Annat, nämligen:

Så några frågor cm bostadsförhållanden;

Har inga planer nu

29. Hur länge har Ni "bott här i
Stockholm?

Mindre än 1 år
1 - 2 år
3 - 4år
*
5 - 9år * 9........... o
10 - 14 år
15 - 19 år
20 år el, längre .

1
»»..»2
c
.3
4
...5
6
7

30, Hur pass bra trivs Ni med
Edra nuvarande bostadsförhållanden?

Mycket bra
1
Ganska bra
.2
Inte riktigt bra «,«•»<>•»*,.
3
Inte alls ......a.4

31, Hyr Ni eller äger Ni lägenhet,
eller är Ni "inneboende. ?

Bor i föräldrahemmet
..1
Är "inneboende/hyr !;p/ 6..........2
Hyr lägenhet /möblv el« omöbl*/ .».,.3
Äger /del i/ insatolägenhet .........4
Äger /del i/ huset - villan - stugan.5
Bor på pensionat* hotell; annat kollektivhem
Andra bostadsförhållanden, nämligen:

32. /Till alla;/ Hur mycket betalar
Ni per månad för bostad öoh bränsle
tillsammans?
/Ev. matkostnad ej^ inräknad/

Betalar .

*. . . . . . . . kr./mån.

Betalar ingenting alls för boatelan»*«R

.• 1
33. Hur har Ni matfrågan crdnad, bort Äter hos föräldrarna
Är hel-inackorderad
2
sett från luncher på arbetsplatsen?
Har eget hushåll .«»•...*,............5
Har abonnemang på matservering »••»...4
Äter ute på olika ställen ............5
Äter sällan andra lagade mål än
lunch på arbetsplatsen .»«**,.•••6
Har ordnat på annat sätt> nämligen:

34#
Cm Ni räknar ihop alla promenader
och resor förra veckan
dels till och
från arbetet, dels till matstä&Len cch
butiker, dels till förströelser och be
kanta
vilketdera blev längsta väg
sträckan sammanlagt?

Längsta vägsträckan blev - till och från arbetet ..........I
- till matställen ooh butiker o,>..2
- till förströelser och bekanta»..3
Tfhgefär lika alla tre •«.»»...«••,4
Ingen uppfattning
*5

35. Hur tar Ni Er från bostaden till
arbetet för det mesta under den mörka
re årstiden - med spårvagn, buss, tåg
eller på vilket sätt?

Under den_mörkare årstiden oftast:
spårvagn /tunnelbana/ .........«..
buss
......
......•
tåg
spårvagn eller tåg och buss ......
bil eller motorcykel "/lättvikt/ ..
cykel ..... o
o........
till fots ........
a

1
2
3
4
5
6
7

36. /Till dem som åker spårvagn, buss
•eller tåg/: Om Ni skulle komma några
sekunder för sent pä morgonen till en
vagn /ett tåg/, hur många minuter tar
det då innan det kommer en annan /ett
annat/?

1-4 min ...
5-8 min
9-12 min
13-16 min /en kvart/ *
17-20 min .
*.
£1-24 min .„..,*
25-28 min
29-32 min /en halvtimme/..
33 min eller mera ............

1
2
3
4
5
6
7
8
9

37.» /till sa,,ma som 36/: Och hur många
minuter tar själva resan till arbetet?

1-4 min
5-3 min ....o..............
9-12 min
13-16 min /en kvart/
. «=
17-20 min .,.
21-24 min
25-28 min
29-32 min /en halvtimme/
33 min eller mera
.

38. /till alla/: Vilket klockslag måste
Ni senast gä ut genom dörren hemma for
att .vara säker på att komma till arbetet
i tid?

Senast klockan -

39. Hur många gånger under de sista fyra Fyra eller flera gånger
veckorna har Ni måst ta taxi för att hinna Tre gånger
till arbetet?
Två gånger
in gang > ^
•
Ingen gang
40, Tycker Ni att den dagliga förflytt
ningen till och från arbetet är övervä
gande tröttsam eller vilsam eller upp
friskande eller fördelaktig på annat
sätt?

1
2
*... 3
4
» 5
6
7
8
9

1

.2
3
4
5

Övervägande
tröttsam . . o . . » . . . . . . . . o . 4 . . . » . . . * 1
vilsam ..........fodet*..»...«..
uppfriskande
•3
fördelaktig på. annat sätt,
nämligen:

41. X.
42. /'Till kvinnor med barn/ Vem tar
hand om barnen när Ni är på arbetet?

Daghem /barnkrubba/
Fosterdaghem .................
. Släkting
Granne
Vän, bekant
Hemhjälp
Äldre syskon
"nyckel om halsen"
Annan, vem?
o
Ingen

1
2
3
4
5
6
7
• '8

9

43o

Är Ni nöjd med den ordningen?

Ja ...
Nej ........ o
Yet inte ..a.»

1
2
3

Till slut några frågor om arbetsförhållandena.
44. När Ni jämför en anställning med
en annan, och kanske tvekar om vilken
Ni skall välja - lägger Ni då största
vikten via lönen och penningförmånerna
eller vid själva arbetsförhållandena?

Största vikten vid lönen och penningförmånerna ....... 1
själva arbetsförhållandena
. 2
Bada lika viktiga
3
Andra svar:
.

45. /Om arbetsförhållandena/ "Vad t anker Ni då närmast på; arbetsuppgifterna,
lokalerna, samarbetet med cheferna, samarbetet med kamraterna, kontakten med
"folk utifrån*' eller något annat?

Arbetsuppgifterna
Arbetslokalerna
...
Samarbetet med cheferna
Samarbetet med kamraterna
Kontakten med "folk utifrån"
Annst, nämligen:

1
2
3
4
5

Yet inte
46. Vilket tycker Ni verksr ha största
betydelsen för att bli befordrad inom
Cwt företag där Ni är anställd - duglighet i arbetet, ett gott "sätt" i
tal och uppträdande, personliga förbindelser, utbildning eller något annat?

«... X

Duglighet i arbetet ......
Gott "sätt"
Personliga förbindelser
Utbildning
Annat, nämligen:

,
o . . . . . . .

Ingen uppfattning
47. Tycker Ki att det är väl eller
illa sörjt för personelens viaareutbildning for tjänsten inom det företag där Ni är anställd?

R

Mycket väl sörjt
C-anska väl sörjt
Tveksam
..
Ganska illa sörjt ............ c .
Mycket illa sörjt
Ingen uppfattning »*....«

48. Har Ni något förslag om vad som
borde göras för att förbättra vidare
utbildningen inom företaget?

.c

Mycket goda
Ganska goda
Varken goda eller dåliga
Ganska dåliga ...„
Mycket dåliga
Ingen uppfattning

50. /0«. uppfattning/ Vad tänker Ni då
närmast på?

51-52. Skulle Ni vilja säga vad Ni tycker bäst om och vad Ni tycker sämst om
i Ert nuvarande arbete?

. . * .

1
2
3
. . 4
.. 5
6

c

Har inga förslag
49. Tycker Ni att Edra egna framtidsutsikter inom företaget ser ut att vara
goda eller dåliga, om Ni tänker både på
ekonomin och allting annat?

1
2
3
4

«.

51»

1
2
3
4
5
6

«..••••«..#•

Tycker bäst om Vet inte

52.

R

Tycker sämst om -

A
R

53* Hur trivs Ni med Edra kamrater
på kontoret?

Mycket bra
0.O6..»....» 1
I stort sett bra ...... . . . . . . . . . . . t '
Inte riktigt bra ...... . . . . i » * . . . * c 3
/1
Dåligt
e.a».
Vet inte
..„. *«•*«•«..... R
'

54. Vad tycker Ni är det tråkigaste
felet med Edra närmaste överordnade?

Ej hänsynsfulla
Ej rättvisa
Ej tillräckligt kunniga
Ej hövliga
Annat fel, nämligen:

1
2
3
4

W C • W tt
Har inga större fel
Ingen uppfattning .«
»
Vill ej svara „.......... 0 o
55. Och vad tycker Ni ar den bästa
egenskapen ho.s Edra närm aste överord
nade?

0
»., X
R

Hänsynsfulla
1
Rättvisa
c
2
Kunniga
». ............
3
Hövliga
„......c o«...c.
4
Annan god egenskap, nämligen:..........
Har inga mycket bra egenskaper ...... 0
Ingen uppfattning O « • • V o
A.
Vill ej svara
.R

56, Tycker Ni att det inom Ert företag
är väl el-ler illa sörjt för fritidsin
tressen som bridge, bokläsning, sport
o.s.v.?

57. Har Ni något förslag om vd före
taget skulle kunna göra för aJ,ä til lgodc:
se personalens fritidsintressen?
58-60.. /a/ Är Ni nöjd med arbetstiderna
som de är nu, eller skulle N i önska nå
gon förändring av morgon- eller kvälls
tiderna eller av lunchtiden? /TR53 SVaR/

Mycket väl sörjt ,
Ganska väl sörjt ,
Tveksam
Ganska illa sörjt
Mycket illa sörjt
Ingen uppfattning • • t» U 5

58
Morgont iden

(Z)

3
4
....... 5

R

59
Luncht id en
1 ....

60
Kvälls
tiden
1

c. 9. A... -2
3
4
Förmidd,

önskar någon eller längre rast ......
Nöjd med nuv, ordning
Önskar kortare eller ingen rast ...,.
Vet inte
61» Tycker Ni att Ni har tillräcklig
inblick i företagets verksamhet i dess
helhet, eller tycker Ni att Ni får ve
ta för litet?
/Om för litet/: Vlö. är det särskilt
Ni skulle' vilja ha reda på?

.. y...

Har iriea förslag

Önskar tidigare klockslag
Nöjd med nuv. klockslag .
Önskar senare klockslag ..
Vet inte
,
/b/' Är Ni nöjd med rasternas längd
som de är nu eller skulle Ni önska en an
nan rast-ordning på förmiddagen, lunchen
.eller eftermiddagen? /TRE SVAR./

...... 1

6
7
8 •
9

3
« «...«» 4

Lunch
rast.

Ef termidd,

6
7
8
o. 9

Har tillräcklig inblick ......... «•,.. 1
Får veta för litet
*
2

/Om för litet/ Skulle vilja veta

Kan ej förklara

R

v
wHHB
ig

62. Har Ni någon personaltidning eller
firmatidning på Ert företag? /Om ja/:V«d
tycker Ni om den?
Vad heter den?

63, Tror Ni att Ni skulle tillråda eller
avråda en ung person, som hade planer på
att söka anställning i Ert företag?

Ja:

Den är mycket bra
Ganska bra «
Medelmåttig
• •
o « « #
Ganska dålig
Mycket dålig
Ingen uppfattning
Nej: Har ingen firmatidning
Tillråda
Avråda
Vet inte

64. /Om tillråda eller avråda/ Varför
det?
65» Vill Ni slutligen säga om N i själv
är övervägande nöjd eller missnöjd med
Er anställning?

Övervägande nöjd
Varken nöjd eller missnö.Id
Övervägande missnöjd .
Vet inte

66. /Till 65: 1, 2 och 3/ Vilka förhål
landen har Ni särskilt i tankarna?
>7.

X.

68. Cch allra sista frågan - vad tycker
« Oc c
c»«bc«
Ni är det viktigaste som företaget har
försummat att göra för personalens trivsel '" * * ?'"£"•* * ** ••*•••
v 0"C m cs
och välfärd i stort?
Inte försummat någonting »
K r i t e r i e r
Socialgrupp
14. Bättre situerade
Medelklass .....
Arbetare ........

Kön

8.

Ma
Förvärvsarbetande kvinnar

Ålder
9. "15-19
20-24
25-29
30—34
35-39
40-49
50-59
60—64
65 år

år
1
år
.»
2
år »
*.*..<>
.. 3
ar «•««••(«••*.«»...*<>••*» 4
år
5
år
c 6
år o
7
ar
8
och över
,... 9

Befattning inom företaget 10—11;

Födelseort
12. Storstad
Stad
D-kommun
A-, B-, C-kommun

1
2
............ 3
4

Födelselän
13. Na ......
Gä ......
Mä
Sthlm

Or
Jk
Sk
Boälv ......

.... 1
2
3
4

5
6
7
8

Civilstånd
15. Ojift
Gift
Inkling/änka
Skild
Egen månadsinkomst
16 o - 199 kr
200-299 kr ......
300—399 kr .,
400-499 kr
500-599 kr
600-699 k r ««.««.
700-799 kr ......
800-399 kr
900-999 kr ......
1.000 kr och mer
Vill ej svara .,,
Fackligt medlemskap
17. LO
TCO
Ingetdera ......

Utbildning
18» Folkskola enbart

1

Lessutom:
Yrkes- och fortsättningsskola .... Z
Folkhögskola
3
Genomgått korrespondenskurs ........4
RsaIsko leexamen
*..
5
Normalskolekoape tens .«,«.«
,. 6
Handels- eller tekniskt institut . 7
Studentexamen
8
"Akademisk examen
S
Ställning i hushåll
19, A, Ensamstående dam uton eget
hushåll
1
D:o med eget hushåll
2
Husmoder /git:t, sammanboende/ . 3
B- Ensamstående herre utan eget
hushall
•• 4
B:c med eget hushåll
5
Husfader /gift, sammenboende/ . 6
C. tiemrnaboende barn /båda könen/ . 7

Namn: .

.

Sysselsatt inom avd,
/Ange avdelningens benämning/
Bosatt i stadsdel /förstad/
Intervjun gjord den .
Intervjuare:

/...». 1951
.

Nr: ... a

