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INSTITUTET AB

KUNGSGATAN 48

KONFIDENTIELLT

STOCKHOLM

Till

N?

09

(l)

Var god ifyll först av allt en "intervju med Er själv" och sänd omgående in den till oss

(3)

Ing en numrerad kolumn får lämnas helt utan anteckning el. markering.
"Hjälp" till svar får endast lämnas genom upprepning av frågelydelsen.

intervjuaren -

21. Vi börjar med en kanske lite
indiskret fråga — tycker Ni att
Ert eget HUMÖR har blivit bättre eller sämre med åren ?

Bättre
Oförändrat
Sämre
Vet inte

1
2
3
4

Ev. kommentarer:

30. (Till alla män på 22—42 år) :
Hur tror Ni det kommer att kän
nas att krypa i vapenrocken igen,
om Ni blir inkallad till en repetitionsövning — enbart besvärligt
eller finns det ljuspunkter?
(Om svar) : Vad är det särskilt
Ni tänker på?

Enbart besvärligt, på grund av 1

,.
,
...
rinns ljuspunkter, nämligen — 7

22. Om Ni tänker på något tillfä^^iyligen då Ni var bekymrad
oa^^nere" —- minns Ni vad Ni
gjorde för att pigga upp Er och
skingra tankarna ?
uppfattning
23. Tjecker Ni att folk i allmänhe^Jiar blivit mer hyggliga och
vi^Ai eller mer vrånga och ovänlig^^a de sista fyra-fem åren?

Mer hyggliga el. vänliga
Ingen förändring
Mer vränga el. ovänliga
Vet inte

1
2
3
4

Ev. kommentarer:
24. Har Ni själv (eller "familjen") fått ökad penning-inkomst
genom löneförhöjning eller på annat sätt sedan nyåret ?
(Om ja): Hur många kronors ökning blev det ungefär, om Ni räk
nar pr månad och utan att göra
avdrag för skatten?
25. Är det just nu lättare eller
svårare för Er att få inkomster
och utgifter att gå ihop, än det
var förra året vid den här tiden,
eller är det ungefär lika?
26.

JA: inkomstökning med omkr.
kronor{mån.
NEJ, ingen inkomstökning
X
Vill ej ge upplysning
R

Lättare
Ungefär lika
Svårare
Kan ej överblicka
Vet inte

1
2
3
4
5

X
några semesterfrågor:

27. Hur många arbetsdagar förra
året hade Ni semester eller motsvarande ledighet från alla dagliga sysslor ?
•

28. Vad gjorde Ni under större
delen av semestern (årliga ledigheten) förra året?
(Om "ingenting") : Var gjorde Ni
det?

29. Och vad tänker Ni göra i år,
om Ni får någon ledighet?

Ingen arbetsdag
1
1— 5 dagar
2
6—10 dagar
3
11—15 dagar ("två veckor") .. 4
16—20 dagar
5
21—25 dagar
6
26—30 dagar ("en månad") .. 7
31 dagar eller mera
8
Avlönat arbete
Campade (cyklat, vandrat,
seglat)
Långreste (flyg, tåg, bil, båt) '.
Vistades hos släkt/vänner
Semestrade på pensionat,
semesterhem
Bodde i sommarvilla, sportstuga
(hyrd el. ägd)
Annat, nämlig en:

1
2
3
4

5

— För att återgå till sem estrarna:
31—32. Om Ni skulle vara semesterledig jämnt tre veckor- något ar, men vara tvungen att ta 1
vecka vid någon annan tid an de
övriga 2, h ur skulle Ni då planera
årets ledigheter
- när skille Ni
, o, •• • ö
pa or ja
(a) de två sammanhängande lediga veckorna?
(b)
den ensamma tredje
veckan?
v '
J

33. Februari, maj, september och
december är ju inga vanliga semestermånader — men vilken av
dem skulle ur Er synpunkt vara
allra sämst för en ledighet?
/T?r,
•• det
a i sär
(tfter
svaret) : it
Vada ar
skilt Ni tänker på?

1
2
3
4
5
6

Har inga planer nu

R

<b>.

De två «Tredje
]5 jan

_u

feb

J5 jebr ^ 14 \ nars
J
.
15
u

34.

..

/. » , ., f '
'
15 apr.—14 maj ..
i5 maj—14 juni ..
15 juni—14 juli
(midsommartid)
15 juli 14 aug
15 aug.—14 sept. ..
15 sept.—14 o kt. ..
15 okt.—14 nov. ..
15 nov.—14 dec. ..
15 dec.—14 jan.
(jul—nyårstid) .
Vet inte
Februari
Maj
September
December

2

2

.
3.
4

3.

4

5

5

6
7
8
9
0
X

6
7
8
9
0
X

R
Y

R
Y
1
2
2
4

.
v
Kommentar:

Ingen skillnad

R

X

— Och så litet om rökning:
35. Röker Ni dagligen? (Om
ja): Vad röker Ni till vardags
bruk? (Om nej): Rökte Ni förra
året, eller ännu längre sen, eller
har Ni aldrig rökt regelbundet?

Cigarretter
1
Pipa
2
Både pipa och cigarretter 3
Cigarrcigarr etter (mest) 4
Cigarrer ( mest)
5
Röker bara ibland
6
Nej: Men rökte f örra året ... 7
men av andra orsaker 7
Rökte längre sedan
8
Har aldrig r ökt
9
Vill ej besvara
R

(Om någonsin rökt) :

Ja:

6

Avlönat arbete
a/mpa (cykla, vandra, s egla) .
Långresa (flyg, tåg, bil, båt) ..
Vistas hos släkt/vänner
Bo på pensionat, semeste rhem ..
Bo i sommarstuga (hyrd el. ägd)
Annat, nämligen:

Y

36. Har Ni lagt om rökningen
på något sätt på grund av tobaks
priserna? (Om ja): Hur i så fall?

Ja:

Röker billigare sorter ... 1
Röker mindre cigarretter
o. d yl., o. mera pipa . . 2
Röker samma slag men
mindre mängd
3
Slutat alldeles
4
Nej: Har ändrat rökvanorna
men av andra orsaker 7
Röker lika som förut ... 8
Ej tillfrågad
R

37. (Till alla förvärvsarbetande) :
(a) Är rökning tillåten på Er
nuvarande (senaste) arbets
plats ?
(b) Gillar eller ogijlar Ni rök
ning i arbetslokalerna ?

(a) Ja, rökning tillåten
Nej
Arbetar mest. utomhus

1
2
3

(b) Gillar
Tveksam
Ogillar
Ingen uppfattning

5
6
7
8

: !: : .

on:o

38. X

39. Om Ni tänker på stor-idroitsmännen, som håller s ig i f orm och
är med i tävling efter tävling —
vad tror Ni är starkaste lockelsen
för dem att fortsätta?
(Läs upp alternativen ett i taget
— två svar)

v

:

•;

j.£

Själva stridens spänning ...... 1
Lagandan, kamratskapet
2
Äran och bifallet
3
Värdefulla priser '
4
Klubbarnas ekonomiska stöd .. 5
Gamla vanan, uppfostran
6
Behovet av motion o. rörelse .. 7
Idealism '..i..:....,
8
Kan inget annat "yrke" ....... 9
Inget a v detta
0
Har ingen uppfattning
X
Gillar st arkt
1
Gillar i viss mån
2
Tveksam (men intresserad) .... 3
Ogillar i viss mån
4
Ogillar starkt
5
Är HELT ointresserad av —
fotboll
X
all idrott . —
R

X

43.

X

— Sä några andra samhällsfrågor.
44. Kan Ni tala om någonting i
Sverige eller i Er personliga om
givning, som Ni vill kalla odemo
kratiskt?
'•

45.

1
2
3
4
5
6
7
8
-. 9
X

Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte viktigt alls
Vet inte

1
2
3
4
5-

56. Vilken är den bästa efterrätt
Ni vet?

Föredrar ingen särskilt

R

57. Kan Ni säga hur många dagar i veckan Ni brukat ha efterrätt under det sista året ?

1 2 3 4 5 6 7 dagar
Mer sällan ä n 1 daglvecka .^rO
Har aldrig efterrätt
R

i

55. Om det vore riksdagsval nu
på söndag, hur viktigt anser Ni
det vore för Er personliga del att
Ni deltog i det valet?

— Vi gör samtidigt en liten mark
nadsundersökning:

58—59. (Till alla utom 57R) :
Vilka av de här olika slagen av
efterrätt har Ni ätit mest av
(a) under vinterhalvåret?
(b) under s ommarhalvåret?
(Visa kort!)
Soppa
Kräm
Sylt
Frukt: färsk
„
konserverad
Bär: färska
„ konserverade, djupfrysta
Bakverk el. tårta
Ris- eller mannagryns pudding
Pudding gjord av " pudding pulver"
Övriga ( t. ex. änglamaf, Ris å la Malta, glace) ....
Äter aldrig efterrätt

41. (Om svar på 40) : Va d är det
särskilt Ni tänker på med det sva
ret?

42.

Högern
Bondeförbundet
Folkpartiet
Socialdemokraterna
Kommunisterna
Annat parti
Skulle ej rösta
Ej röstberättigad
Vill ej svara
Vet inte

>

b O

(ENDAST OCH MINST TVÅ
SVAR):

(Till manliga) :
40. Gillar eller ogillar Ni ett för
slag om att ge alla fotbollsspelare
i de större svenska serierna en av
löning, som de kan leva helt och
hållet på under sina aktiva år?

54. Vilket parti skulle Ni rösta
med om det vore riksdagsval till
andra kammaren nu på söndag?

47. v X ^ 48.

X

49.

X

50.

52. Röstade Ni vid kommunaloch landstingsvalet i höstas ?
Q . .
Hot
'\_
53. Har Ni något emot att säga
vilket parti Ni röstade, med, eller
skulle ha röstat med, om Ni del
tagit?; '
läoji
s ..
•<> .-*'ö
mm
V'- ehwwm. v/ft#A
1
Sy,>.s»sV«o
V
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% . . . \mvX kw,
51

''.T.'.fiA
\ i

Sommar:
59:1

2
3
4
5
6
7

8
9
0
X
R

JA: Odemokratiskt är
FRÅGORNA 60—67
ENDAST TILL KVINNOR:

Nej, kan inte säga någo t

R

Vunnit mest
Både vunnit- och förlorat
Förlorat mest
Ingen åsikt

1
2
3
4

60. Nu för tiden finns ju åtskil
liga så kallade pudding pulver till
efterrätter att köpa, t. ex. de som
står på den här listan. Har Ni
prövat något eller några av dem
— vilka märken i så fall ?
(Visa kort!)

X

46. Om
polismjTidigheterna i
framtiden får rätt att avlyssna
telefonsamtal och öppna privatbrev, för att kunna få fast spioner och sabotörer, anser Ni då att
vår demokratiska samhällsordning
har vunnit eller förlorat i styrka ?

Vinter:
58:1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X
R

1

X

51.

CAP, Chokladpudding
1
Nöt pudding
Mandelpudding
Apelsinpudding
4
FINDUS: (choklad-, brylé-) . . 5
KALAS: (choklad-, brylé-, va
nilj-, mandel-, banan-, apelsin-,
citron-)
6
ESSELI: (brylé)
A"
JELLO
W
Annat märke, nämligen:

Nej, aldrig prövat något
Minns inte m ärket

X

Ja
Nej
Vill ej svara

1
2
3

Högern
Bondeförbundet
Folkpartiet
Socialdemokraterna
Kommunisterna
Annat parti i i
Ej röstberättigad
Vill ej svara
Vet inte

1

2
3
4
5
6
8
9
X

X
R

61. (Till dem som prövat flera
märken) : Vilket av dem Ni prö
vat tyckte Ni var bäst ?

62. (Till alla som prövat något
märke) : Tycker Ni att det (de)
märke (n) Ni har prövat har några
fel eller förtjänster, s om Ni sär
skilt vill framhålla?

(Anteckna det märke som avses
samt —)

FEL:
eller
FÖRTJÄNSTER:

63. (Till dem som aldrig prövat: horn
puddingpulver) : Hur kommer det
sig att Ni inte har råkat pröva
puddingpulver någon gång ?

64. Har Ni någon allmän uppfattning om att puddingar av pulver skulle vara bättre eller sämre
än andra efterrätter?

65. Har Ni prövat något sås pulver av det slag som används till
sås för efterrätter?
(Om ja): Vilket märke?

*

79.

,v.>) iH
'i ttd r :: r i 
V-Trö'-"'';
,•
:^

VAD ÖNSKAR NI HELST ATT SVERIGE SKULLE GÖRA ?
— släppa in de främmande trupperna?

-— något annat, vad?

Mycket bättre
1
Något bättre
2
Ungefär lika (beror på utförandet)
3
Något sämre
4
Mycket sämre
5
Ingen uppfattning
6
CAP: vaniljsås
körsbärssås
MARZAN
Annat märke, nämligen —

1
2
3

(ev. förklaringar) :
80.

OCH VAD TROR NI ATT SVERIGES NUVARANDE
REGERING SKULLE GÖRA OM DET INTRÄFFADE
I MORGON?
— släppa in de främmande trupperna?

1

— bjuda det motstånd vi kunde åstadkomma?

2

— något annat: vad?

Prövat, men minns ej märket .. X
Aldrig prövat

... 1

— bj uda det motstånd vi kunde å stadkomma ? . ........... 2

R

66. (Till dem som prövat flera
märken) : Vilket av dem Ni prö
vat tycker Ni var bäst?
(Till alla som prövat något
ke) : Tycker Ni att det (de)
ke(n) Ni har prövat har några
fel eller förtjänster, som Ni sär
skilt vill fr amhålla?

§

(ev. förklaringar) :

(Anteckna det märke som avses
samt —)
FEL:
eller

OBS! MARKERA ALLA NEDANSTÅENDE KRITERIER,
INNAN NI GÅR FRÅN DEN INTERVJUADE.

FÖRTJÄNSTER:
8. Män

1

Förvärvsarbetande kvinnor
Övriga kvinnor
TILL ALLA:
— Bara ett par frågor om vecko
tidningar:
68—70. Vilka av de här veckotidningarna har Ni läst minst två
nummer av under de sista 30 da
garna ?
71. Vilka av de här tidskrifterna
har Ni läst under de sista 30 da|a?
72—75. (Om nämnt någon vecko
tidning el. tidskrift) : Vilka av de
nummer, som Ni läste, hade Ni
köpt och betalat själv?

9. 22—24 år
Veckotidning:
(Anteckna nr enl. kortet)

Tidskrift:
(Anteckna nr enl. kortet)

— Och till sist de allra intre ssan
taste frågorna:
78. Tror Ni att tidningarna och
folk i allmänhet här i landet över
driver eller underskattar atom
bombens förstörande verkningar?

2

25—29 år
30—39 år
40—49 år
50—59 år
60—64 år
65 år och äldre

3
4
5
6
7
8

10. Jordbruk med binäringar
Veckotidning:

Tidskrift:
(Anteckna nr enl. kortet)

•

2
3

Överdriver
Underskattar
Ingendera
Vet inte

1
2
3
4

1

Industri och hantverk:
Malm och metall
Träindustri, papper, grafisk
Byggnadsindustri
Övrig industri (och ospecificerad)
Handel o ch samfärdsel
Allmän förvaltningstjänst och fria yrken
Husligt arbete
Självständiga yrkeslösa

2
3
4
5
6
7
8
9

11. Företagare
Förvaltningspersonal
Arbetspersonal

1
2
3

12. A-, B-, C-kommun

1

79—80. Vi gör ett tankeexperiment:
Antag, att ett världskrig har brutit ut, och att en stormakt — vilken
som helst — skickar Sverige ett ultimatum i den här stilen:
"Om inte Sverige genast upplåter järnvägar, hamnar och

D-kommun
Stad
Storstad

2
3
4

livsmedelsförråd åt våra trupper, så släpper vi atombomber
över alla större städer inom 24 timmar."
Om vi antar att det finns en liten chans att transportera ut de flesta
stadsborna till landsbygden inom 24 timmar, men att Sverige bara had^
sina egna krafter att lita till mot fienden, —

Gä
Mä

1

Ör ..

2
3
4

Jk ...
Boälv

14. Bättre situerade

1

Medelklass
Arbetare

2
3

15. Ogift
Gift
Änkling/änka
Skild

20. Äger Ni (ev. tillsammans med Er man, Er fru) personbil eller
annan bil?
Personbil
*
Annan bil
2
Äger ej bil
3

1
i

2
3
4

16. Familjeinkomst 1950 (inkl. folkpension)
0— 1.999 kr
2.000— 2.999
3.000— 4.999 „
5.000— 5.999 „
6.000— 7.999 „
8.000— 9.999 „
10.000—11.999 „
12.000—14.999
15.000—19.999 „
20.000 kr och mer
Vill ej svara
17. Ansluten till LO
TCO
RLF
Ingetdera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X
1
2
3
4

Dessutom:
Yrkes- och fortsättningsskola
Folkhögskola
Genomgått korrespondenskurs
Realskolexamen
Normalskolekompetens
Handels- eller tekniskt institut
Studentexamen
Akademisk examen
19. Den intervjuades ställning i hushåll
A. Ensamstående dam utan eg. hushåll
D :o, med eget hushåll
Husmoder (gift, sammanboende)
B. Ensamstående herre utan eg. hushåll
D :o, med eget hushåll
Husfader (gift, sammanboende)
C. Hemmaboende barn (båda könen)

STHLMS BOKINDUSTft»

Adress:

Stad (köping, by) :

U tbildning
18. Folkskola enbart

i

Namn:

1

Nuvarande eller senaste yrke och bransch
2
3
4
5
6
7
8
9

1
•••• 2
3
4
5
6
7

(Mannens eller faderns yrke och bransch)

Intervj uare:
nr:

Datum:

/

..1951

