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Till våra intervjuare. 

(1) Med den här stilen står allt, som Ni skall säga högt 
vid intervjun. Ingenting av det, som står tryckt med 
annan stil än den här, får sägas till den intervjuade 
innan frågan besvarats! 

(2) Med den här stilen står alla svarsalternativ. De är 
till för Er hjälp men inte för den intervjuades. Ni får 
alltså inte tala om för den intervjuade vad som står 
tryckt med den här stilen. Se dock anvisning 5 här 
nedan. 

(3) (Inom parentes med samma stil står alla direkta an
visningar till Er!) 

(4) Tröga svar får påskyndas endast genom upprepning av 
frågelydelsen men inte genom exempel på svars
alternativ. 

(5) Varje gång ett svar mottagits, som inte ordagrant 
stämmer överens med de givna alternativen, bör Ni 
— vid markeringen — göra följande kontroll: 

"Jag markerar alltså (el. Jag skriver alltså)... (sva
ret)! Stämmer det?" 

Om tvekan ändå råder — anteckna svaret med ord. 

21/ vilken arbetsuppgift skulle Ni önska att kommunalmyndig
heterna här på orten (i stan) just nu ägnade mest energi 
och pengar åt? 

(Ett svar) 

22. Håller Ni just nu på att se Er om efter en annan bostad, än 
den Ni har? (Om ja:) Är det på grund av förändringar i hus
hållet eller av andra skäl? 

Nej, söker inte f. n. annan bostad 1 

Ja, söker bostad — 
p. g. a. förändringar i hushållet (ex. giftermål) 2 
av andra skäl 3 

23. Är Ni övervägande nöjd eller missnöjd med den bostad Ni 
har nu? 

övervägande nöjd 1 
Precis mitt emellan 2 
övervägande missnöjd 3 

24—25. Huvudfordringarna på en bra bostad kan man säga rör 
^Kg om fem saker: utrymmen, utrustning, hyrespris, grannar 
^V-värdfolk och läge. (Lämna fram kortet:) 

Om Ni tänker på den bostad Ni har nu — 

24. Vilken av de fordringarna är sämst tillgodosedd där? 

25^^ch vilken är bäst tillgodosedd där? 

I nuv. bostad 
tillgodosedda — 

Fordringarna i fråga om — 24 sämst 25 bäst 
utrymmen 1 1 
utrustning 2 2 
hyrespris 3 3 
grannar—värdfolk 4 4 
läge 5 5 
Flera lika illa/väl tillgodosedda 6 6 
Vet inte 7 7 

(ett svar) (ett svar) 

26. Äger eller hyr Ni bostaden? (Om äger:) Fastigheten eller 
lägenheten? (Om hyr:) Har Ni fasta kokmöjligheter? 

Äger bostaden: fastighet 1 
lägenhet 2 

Hyr bostaden: har fasta kokmöjligheter 3 
har icke fasta kokmöjligheter .... 4 

27. (Endast till husmödrar) 

I förbifarten — sista gången Ni tvättade fönster, använde 
Ni då vanlig tvål (såpa), rödsprit, krita, bara vatten, eller 
använde Ni något särskilt fönsterputsmedel? 
(Om särskilt fönsterputsmedel:) Vad hette putsmedlet? 

Vanlig tvål eller såpa 1 
Rödsprit 2 
Krita 3 
Bara vatten 4 
Särskilt fönsterputsmedel, nämligen: 

(namnet el. märket) 

Minns ej namnet eller märket X 
Vet inte vad som användes R 

28. X 

Några frågor om radioprogrammen — 

29. Är det något slags program, som Ni tycker svenska radion 
sänder för mycket av nu? (Om ja:) Vilket tänker Ni på sär
skilt? 

30. X Ja, för mycket av 
Nej, inte för mycket av någonting X 
Vet inte R 

(Obs.: för både fr. 29 och 31: Precisera alla svarsanteckningar 
så att det framgår, om rena musikprogram (M) eller rena 
talprogram (T) e ller blandade program (BL) avses.) 

31. Är det något slags program som Ni tycker radion sänder för 
litet av nu? (Om ja:) Vilket tänker Ni på särskilt? 

32. X Ja, för litet av 
Nej, inte för litet av någonting X 
Vet inte r 

33. Har Ni en radiomottagare i bostaden nu, som fungerar? 

(Om ja:) Ungefär hur många dagar i veckan så här års kopp
lar Ni in någonting av svenska programmet? 

Ja: 1 2 3 4 5 6 7 dagar i veckan. 
Mindre än 1 dag i veckan 8 
Aldrig x 

Nej: Har inte radiomottagare som fungerar R 

34. (Till alla utom 33: R.) De svenska program Ni hör på, är det 
som regel mest nyheter och väderlek, eller mest andra slags 
program? 

Mest nyheter och/eller väderlek 1 
Lika mycket av båda slagen 2 
Mest andra slags program 3 
Kan inte ge besked 4 
Ej tillfrågad 5 



35—36. Nästa sommar är det ju Olympiska spel i Finland. Skulle 
Ni bedöma de svenska chanserna där som goda, medelmåt
tiga eller dåliga — 

35. —när det gäller friidrott? (Markera nedan) 

36. —och när det gäller att försvara guldmedaljerna i fotboll 
från London-Olympiaden 1948? 

35. 36. 
Chanserna — Friidrott Fotboll 
Goda 1 ...... 1 
Medelmåttiga 2 2 
Dåliga 3 3 
Vet inte 4 4 
Ej intresserad av — 5 5 

Litet om tidningsläsning också: 

37. Ungefär hur många dagar i veckan så här års brukar Ni ögna 
igenom en vanlig nyhetstidning? 

(Om vacklande: markera minsta sagda dagantal.) 
1 2 3 4 5 6 7 dagar i veckan 
Mindre än 1 dag i veckan 8 
Aldrig X 

38. Vad heter den nyhetstidning, som Ni i vanliga fall ägnar 
mesta tiden åt? 
(Om vacklande mellan två: anteckna den större tidningen.) 

39. X 
40. X 

41—42. Vill Ni ge exempel ur Er vanliga tidning på två slag av 
tidningsinnehåll — 

41. — Som Ni nästan alltid läser, hur trött eller jäktad ni än är? 

42. — Som Ni nästan aldrig läser, hur gott om tid ni än har? 

(Markera på det närmaste av följande 
alternativ utan att läsa upp dem.) 

Kåserier, hem- o. familjespalter, råd 
Familjenyheter (gifta, årsdagar, döda) 
Radio, film, teater, musik, konst, böc

ker, pressklipp (program, kritik, etc.) 
A n n o n s e r  ( a l l a  a n d r a  s l a g  ä n  4)  . . . .  
Inrikesnyheter: 

"politik", ledande artiklar 
kulturartiklar (allm.) 
olycks- eller brottsnyheter 
idrottsnyheter 
annat eller allm. "inrikes" 

Allm. handel, finans, ekonomi 
Utrikesnyheter, alla slag 

(Ej placerbart slag av innehåll, nämligen:) 

(Kontroll:) Ni läser alltså nästan alltid... och nästan aldrig 
... stämmer det? 

43—50. Vet Ni vilket politiskt parti som närmast försvaras av 
de här tidningarna? (Lämna fram kortet:) 

41. 42. 
Nästan Nästan 
alltid aldrig 
41: 1 . . 42:1 

2 . 2 
3 . 3 

4 . 4 
5 . 5 

6 . 6 
7 . 
o 

7 
O . 
9 . 

8 
9 

0 . 0 
X . X 
R . R 

(Säg en i taget:) 

43. Morgon-Tidningen? 
44. Expressen? 
45. Svenska Dagbladet? 
46. Ny Dag? 
47. Dagens Nyheter? 
48. Stockholms-

Tidningen? 
49. Sydsvenska 

Dagbladet? 
50. Göteborgs-Posten? 

Inget vet 
Hög. Bf. Fp. Sd. Komm. särsk. inte 

2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 

51. X 

B. 21. 
52. Vilket politiskt parti anser Ni bäst försöker tillvarata de 

intressen, som är viktigast för folk i Er ställning? 
Högern 1 
Bondeförbundet 2 
Folkpartiet 3 
Socialdemokraterna 4 
Kommunisterna 5 
Inget parti försöker tillvarata intressena 9 
Har absolut ingen uppfattning 0 

53. Tidningsartiklar om brottslighet med detaljerade skildringar 
och bilder m. m. — tror Ni att de är mest till gagn eller skada 
för samhället? 

Mest till gagn 1 
Lika mycket till gagn och skada 2 
Mest till skada 3 
Har ingen åsikt 4 

54. (Om 53 :1) Vad tror Ni de främst gör för nytta? 
(Om 53: 2 eller 3) Vad tror Ni de främst gör för skada? 

• 
55. X 

56. Tycker Ni att det just nu är några brott eller förseelser, som 
borde beivras mycket strängare än hittills? (Om ja:) Vil
ket först och främst? 

Ja: först och främst 
(handlingens art) 

Nej:inga strängare åtgärder behövs nu X 
Har ingen åsikt R 

57—58. Efter vad Ni har läst och hört om polisens arbetsmetoder 
och resultat — 

57. — tror Ni att polisen här i landet är skicklig eller oskicklig 
i kampen mot brottsligheten? 

Skicklig 1 
Medelmåttig 2 
Oskicklig 3 
Har ingen åsikt 4 

58. —• Och tycker Ni att polisen i kritiska stunder som regel 
uppträder lämpligt eller olämpligt mot allmänheten? 

Lämpligt 1 
Blandat 2 
Olämpligt 3 
Har ingen åsikt 4 

59—60. Högsta domstolen har nyligen bekräftat fängelsestraff 
på drygt ett år för tre 16-åringar, som tagit motorfordon 
och förstört dem. Ingen fick villkorligt. 

59. Tycker Ni de straffen är för stränga eller för milda? 
För stränga 1 
Precis lagom 2 
För milda 3 
Har ingen åsikt 4 

60. Tror Ni stölderna av motorfordonen kommer att minska, om 
strängare straff används mera, eller spelar strängheten 
mindre roll? 

Stölderna kommer troligen att minska 1 
Strängheten spelar mindre roll 2 
Har ingen åsikt 3 

61. Hur vanligt tror Ni det är, att de rättsliga myndigheterna 
här i landet — alltså domare, åklagare, polisämbetsmän 
m. fl. — tar oberättigade personliga hänsyn i stället för att 
vara opartiska? 

Mycket ovanligt 1 
Tämligen ovanligt 2 
Tämligen vanligt 3 
Mycket vanligt 4 
Har ingen åsikt 5 



62—63. Statsrådet Quensel blev ju beskylld för att ha försökt 
inverka på rättvisan till sin personliga förmån. — 

62. Anser Ni att han har blivit helt eller delvis fritagen från 
den beskyllningen nu, eller är han inte fri tagen? 

Helt fritagen från beskyllningen 1 
Delvis fritagen 2 
Inte alls fritagen 3 
Har ingen åsikt 4 

63. Gillar eller ogillar Ni att en opartisk kommission — för att 
reda ut den beskyllningen — lät offentliggöra uppgifter om 
hans personliga umgänge? 

Gillar 1 
Både gillar och ogillar 2 
Ogillar 3 
Har ingen åsikt 4 

64. X 

Några andra samhällsfrågor — 65 ff. = B. 22 ff. 

65. Tycker Ni det vore bra eller inte, om man i Sverige införde 
en möjlighet att avgöra särskilt viktiga frågor genom direkt 
folkomröstning, där alla röstberättigade fick delta? 

Bra 1 

»Inte bra 2 
Har ingen åsikt 3 

66. (Om 65:1) Vilken skulle vara den största fördelen med folk
omröstning? 

(Om 65: 2) Vilken skulle vara den största nackdelen? 

67. Tycker Ni att det just nu finns några samhällsfrågor, som 
hellre borde avgöras genom direkt folkomröstning än av 
riksdag och regering? 
(Om ja:) Vilken främst? 

Ja: främst — 
Nej: finns ingen sådan fråga nu X 
Har ingen åsikt R 

(Frågorna 68, 69 och 70 endast till män.) 

(Till alla män.) Sammanhållningen och andan inom vår 
krigsmakt — tror Ni att den skulle bära eller brista under 
påfrestningarna i ett krig, om det gällde försvar mot en 
fiende som trängde in i landet? 

Bära (hålla) 1 
Osäkert 2 
Brista (inte hålla) 3 
Har ingen uppfattning 4 

(Till alla män.) Vilket år fullgjorde Ni senast någon tjänst
göring i det militära? 

68. 

t 
1 1945 7 
2 1944 8 
3 1943 9 
4 1942 0 
5 1941 eller tidigare .. X 
6 Alltid varit helt frik. R 

1951 (i år) 1 
1950 (förra året) .. 
1949 
1948 
1947 
1946 

70. (Till alla män utom 69: R.) Vid vilken vapengren gjorde Ni 
den tjänstgöringen — armén, flottan eller flyget? 

Armén 1 
Flottan 2 
Flyget 3 

71. Tycker Ni att en förändring i regeringens partisammansätt
ning skulle vara önskvärd eller inte just nu? 

Önskvärd just nu 1 
Inte önskvärd just nu 2 
Har ingen åsikt 3 

72. Tycker Ni det skulle innebära en förbättring eller försäm
ring, om vissa socialdemokratiska ministrar byttes ut mot 
folk från bondeförbundet? 

Förbättring 1 
Ingen skillnad 2 
Försämring 3 
Har ingen åsikt 4 

B. 30. 
73. Vilket parti röstade Ni med vid valen förra hösten? 

Högern 1 
Bondeförbundet 2 
Folkpartiet 3 
Socialdemokraterna 4 
Kommunisterna 5 
Annat parti 6 
Röstade inte 7 
Ej röstberättigad 8 
Vill ej svara 9 
Vet inte X 

74. Vilket parti skulle Ni rösta med om det vore riksdagsval nu 
på söndag? 

Högern 1 
Bondeförbundet 2 
Folkpartiet 3 
Socialdemokraterna 4 
Kommunisterna 5 
Annat parti 6 
Skulle ej rösta 7 
Ej röstberättigad 8 
Vill ej svara 9 
Vet inte X 

75. Är Ni alldeles säker på ert partival eller tvekar Ni kanske 
mellan några partier? (Om tvekar:) Mellan vilka? 

Nej, tvekar inte 1 

Ja, tvekar mellan: 
Socialdemokraterna—Högern 2 
Socialdemokraterna—Bondeförbundet 3 
Socialdemokraterna—Folkpartiet 4 
Socialdemokraterna—Kommunisterna 5 
Folkpartiet—Kommunisterna 6 
Folkpartiet—Bondeförbundet 7 
Folkpartiet—Högern 8 
Bondeförbundet—Kommunisterna 9 
Bondeförbundet-Högern 0 
Högern—Kommunisterna X 

Vill ej svara R 

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

Mycket viktigt 1 
Ganska viktigt 2 
Inte särskilt viktigt 3 
Inte viktigt alls 4 
Vet inte 5 

Till sist lite om världsläget. 

B. 34. Tror Ni att ett storkrig i längden är oundvikligt mellan 
Sovjet och USA — på grund av olikheten i samhällsform och 
ideal — eller tror Ni det finns en chans till anpassning så 
småningom? 

Storkrig oundvikligt i längden 1 
Finns chans till anpassning 2 
Har ingen åsikt 3 

B. 35. Om det skulle komma till storkrig mellan Sovjet och 
USA — vilken av dem tror Ni kommer att ha största skul
den? 

Sovjet största skulden 1 
Båda lika stor skuld 2 
USA största skulden 3 
Har ingen åsikt 4 

B. 36. Är Ni mest nöjd eller missnöjd med de framsteg, som 
Förenta nationerna har gjort hittills i världen? 

Mest nöjd 1 
Väger jämnt 2 
Mest missnöjd 3 
Har ingen åsikt 4 

B. 37. Man har försökt få republiken Västtyskland att göra av
tal med Västmakterna om militär samverkan — gillar eller 
ogillar Ni det? 

Gillar 1 
Väger jämnt 2 
Ogillar 3 
Har ingen åsikt 4 



B. 38. Om Västtyskland nu får bygga upp en egen krigsmakt, 
tror Ni att det ökar eller minskar krigsrisken i Europa eller 
gör det ingen skillnad? 

ökar krigsrisken 1 
Gör ingen skillnad 2 
Minskar krigsrisken 3 
Har ingen åsikt 4 

B. 39. Spanien är inte med i Förenta nationerna (FN). Om det 
blir tal om att välja in Spanien, tycker Ni då att Sveriges 
delegater i FN bör rösta för eller emot? 

Bör rösta för 1 
Bör lägga ned rösten 2 
Bör rösta emot 3 
Har ingen åsikt 4 

B. 40. Man har försökt få Spanien att göra avtal med västmak
terna om militär samverkan — gillar eller ogillar Ni det? 

Gillar 1 
Väger jämnt 2 
Ogillar 3 
Har ingen åsikt 4 

B. 41. Vilken jämn timme mellan 12 på middagen och 10 på 
kvällen är Ni som regel säkrast anträffbar i bostaden? 
Klockan 
12—13 em 1 
13—14 2 
14—15 3 
15—16 4 
16—17 5 
17—18 6 

18—19 7 
19—20 8 
2 O1—21 9 
21—22 0 
Ingen av dessa tider X 
Vill ej svara, vet ej.. R 

B. 42. Har det känts naturligt att bli kallad för "Ni" under den 
här gallupintervjun, eller skulle Ni ha föredragit "Du" titel 
och namn eller något annat tilltalsord — vilket i så fall? 

Naturligt med "Ni" 1 
Skulle ha föredragit 

"Du" 2 
Titeln enbart 3 
Titel och namn 4 
"Herrn" 5 
"Frun" 6 
"Fröken" 7 

Annat tilltalsord, nämligen: 

B. 43 X 

Obs! Markera alla nedanstående kriterier, 
innan Ni går från den intervjuade! 

8. Kön 

Man 1 
Förvärvsarbetande kvinna 2 
Ej förvärvsarbetande kvinna 3 

9. Ålder 
22—24 år 2 
25—29 år 3 
30—39 år 4 
40—49 år 5 
50—64 år 6 
65 år och äldre 7 

10. Har nu verksamhet som räknas till (näringsgren:) 
(Om g. kv. utan yrke makens, om yrkeslös ungdom, faderns.) 
Jordbruk med binäringar 1 
Industri och hantverk: 

Malm och metall 2 
Träindustri, papper, grafisk 3 
Byggnadsindustri 4 
övrig industri (och ospec.) 5 

Handel och samfärdsel 6 
Allm. förvaltningstjänst och fria yrken 7 
Husligt arbete 8 
Ekonomiskt självständiga yrkeslösa 9 

11. Har nu eller tidigare haft verksamhet som räknas till (ställ
ning i yrket:) (Om g. el. f. d. gift kv. utan yrke, makens, om 
yrkeslös ungdom, faderns.) 
Företagare 1 
Förvaltningspersonal 2 
Arbetspersonal 3 

12—13. Mantalskrivningsort 
12. A-, B-, C-kommun 1 

D-kommun 2 
Stad 3 
Storstad 4 

13. No 1 Ör .. 
Gä 2 Jk 
Mä 3 Sk 
Sthlm 4 Boälv 

14. 

15. 

16. 

Egen socialgrupp enligt Gallups yrkesförteckning. 
(Om gift el. f. d. gift kv. makens) 
Välsituerad 1 
Medelklass 2 
Arbetare 3 

Civilstånd 
Ogift 1 
Gift 2 
Änkling/änka 3 
Skild 4 

Senast deklarerade årsinkomst inkl. 
(Om gift familjens sammanlagda) 

0— 1.999 kr 

folkpension och likn. 

2.000— 2.999 
3.00'0— 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 

kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 4 20.000 kr och mer 

Vill ej uppge inkomsten X 

17. Är Ni personligen betalande medlem i fackorganisation, 
ansluten till — 
LO 1 
TCO 2 
RLF 3 
Nej, ingetdera 4 

18. Egen utbildning 
Folkskola enbart 1 
Dessutom: 
Yrkes- och fortsättningsskola 2 
Folkhögskola 3 
Genomgått korrespondenskurs 4 
Realskolexamen 5 
Normalskolekompetens 6 
Handels- eller tekniskt institut 7 
Studentexamen 8 
Akademisk examen 9 

19. Egen ställning i hushåll 
A. Ensamst. dam utan eget hushåll 

D:o med eget hushåll 2 
Husmoder (gift, sammanboende) 3 

B. Ensamstående herre utan eget hushåll 4 
D:o med eget hushåll 5 

Husfader (gift, sammanboende) (5 
C. Är själv hemmaboende barn fl 

20. X 

Den intervjuades 

Namn: 

Adress: 

Stad (köping, by): 

Nuvarande eller senaste yrke och bransch: 

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

(Om hemmaboende barn) 
Faderns yrke: 

Intervjuare: nr: Datum: 1951 


