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STOCKHOLM C c . . „ t gen intervju 
KONFIDENTIELLT 

Får vi börja med att  ställa en fråga om vätebomben. Tack! 

Tror Ni att  framställningen av vätebomben har ökat eller 
minskat risken för ett  tredje världskrig? 

26:1. Har ökat risken för ett tredje världskrig. 

2. Har minskat risken för ett tredje världskrig. 

3. Framställningen av vätebomben ändrar inte alls risken 
för ett tredje världskrig. 

x. Vet inte 

Vi har också en fråga om folkomröstningen. 

Tycker Ni det vore bra eller inte om man i  Sverige införde 
en möjlighet att  AVGÖRA vissa s ärskilt  viktiga frågor genom 
folkomröstning, d är alla röstberättigade fick delta? (En så-
an s.k.  beslutande folkomröstning s kulle innebära, att  folket 
efterhand i vissa fall  f ick godkänna eller förkasta 
t  beslut,  som riksdagen för sin del fattat,  alltså en sorts 

»vetorätt» för folket.)  

27:1. Det vore bra 

/ «  

4 
2. Det vore inte bra 

x. Vet inte 

Och sä en fråga o m statskyrkan. 

För närvarande är det så, att  en vuxen person är tvungen 
att  anmäla utträde ur statskyrkan för att  ej  vara medlem i 
denna. Det har föreslagits,  att  i  stäl let  den som önskar vara 
medlem skulle få anmäla sit t  inträde. Vilket tycker Ni per
sonligen är riktigast? 

28:1. Anmäla utträde som nu 

2. Anmäla inträde 

x. Vet inte 

^•tser Ni,  att  det för n ärvarande finns ti l lräckliga garantier 
jor rättssäkerhet för de enskilda medborgarna i  Sverige 
eller inte? 

29:1. Ja 

2. Nej 

3. Vet inte 

Kan Ni säga vad ordet rättssäkerhet innebär? 

30:1. Ja, det innebär 

0. Nej, vet inte 

Så har vi en fråga om skolutbildning. 

Vare sig Ni nu har barn eller inte så skulle vi  vilja veta 
vilket av de här två alternativen Ni skulle välja då det 
gäller barnens utbildning: alt  låta dem gå från folkskolan 
ti l l  realskola 
eller 
att  låta dem gå den nya enhetsskolan som omfattar samman
lagt 9 år? 

31:1. Realskola 

2. Enhetsskolan 

3. Ingetdera vilket då? 

32 :X. 

Vilket pol itiskt parti  tror Ni,  att  Ni helst  skulle vilja rösta 
på just nu? 

33:1 2 3 4 5 6 

0. Inget parti 

x. Vet inte 

(Markera siffra enl. kortet) 

Är det kanske så a tt  Ni tvekar mellan ett  par a v partierna — 
vilka i  så fall? 

34:1 234567890 (Markera siffra enl. kortet) 

x. Nej, tvekar inte 

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

35:1. Mycket viktigt 
2. Ganska viktigt 

3. Inte särskilt viktigt 
4. Inte viktigt alls 

x. Vet inte 

Skulle Ni vilja tala om vilket parti  Ni röstade på vid senaste 
riksdagsvalet (september 1952)? 

36:1 2 3 4 5 6 

7. Ej röstberättigad 

8. Minns inte 
9. Röstade inte alls 

37 :X. 

(Markera siffra enl. kortet) 

Har Ni lagt märke ti l l  de diskussioner om fetma och avmag-
ring, och om det är hälsosamt att  banta eller inte osv. som 
förekommer med jämna mellanrum i  pressen? 

38:1. Ja 

2. Nej 

Anser Ni själv att  det är t i l lrådligt a tt  banta ifall  man tycker 
det behövs? 

39:1. Ja 

2. Nej. Varför inte? 

Vilket anser Ni vara bästa sättet att  banta? 

40:1. Att äta mindre 

2. Genom dietkur 

3. Genom avmagringsmedel 

4. Annat sätt. Vilket? 

x. Vet inte 

Har Ni kanske själv prövat e ller funderat på a tt  pröva någon 
bantningskur? I så fall  vilken? 

Tänker pröva 

42:1. Ja, genom att äta 
mindre 

2. Ja, genom dietkur 
3. Ja, med hjälp av av

magringsmedel 

Har prövat 

41:1. Ja, genom att äta 
mindre 

2. Ja, genom dietkur 
3. Ja, med hjälp av av 

magringsmedel 

Vilket? 
4. Ja, annan metod 

Vilken? 

Vilket? 
4. Ja, annan metod 

Vilken? 

0. Har ej prövat 0. Tänker ej pröva 



(Om 41—42:1—4) 
Av vilken orsak önskar/önskade Ni det? Är i  var de,t  av hälso
skäl eller av någon annan orsak? I så fall  vilken? 
43:1. Av hälsoskäl 

Annan orsak. Vilken? 

Har Ni någon gång konsulterat någon läkare om avmag-
ringskur? 

44:1. Ja 
2. Nej 

Vet Ni hur ett  avmagringsmedel verkar? 

45:1. Ja. I så fall hur? 
0. Nej 

Känner Ni t i l l  märket på några avmagringsmedel? 

46:1. Thyroidea 
2. Amfetamin 
3. Afatin 
4. Corrigan 
5. Jansen the tabletter 
6. Annat märke. Vilket? 
0. Nej 

Om Ni skulle börja banta i  dag skulle Ni då vara intresserad 
av ett  avmagringsmedel i  form av t .ex.  ett  chokladkex, som 
man kunde äta som ett  l i tet  mellanmål? 

47:1. Ja 
2. Nej 
3. Vet inte 

Tror Ni,  att  ett  sådant avmagringsmedel skulle vara lika 
effektivt  som en medicinsk tablett  eller pulver? 

48:1. Ja 
2. Nej. Varför inte? 
x. Vet inte 

Vilken av de tre grupperna välsituerad, medelklass resp. 
arbetarklass skulle Ni säga a tt  Ni t i l lhör? 

49:1. Välsituerad 
2. Medelklass 
3. Arbetarklass 
x. Vet inte 

50 :X. 

Frågorna 51—65 ställs 

Endast- till kvinnor 

Äger Ni någon privat t vättmaskin i  hushållet och i  så fall  — 
vilket märke är det på den? 

51:1. Ja, märke 
0. Nej 

Har Ni köpt eller fått  den ny eller begagnad? 

52:1. Ny 
2. Begagnad 

53 :X. 

Och så några frågor om vitaminpreparat,  självbonande vax, 
läppstif t  och nagellack. 

Obs! Vi vill  inte veta vilket märke Ni brukar använda, utan 
det Ni köpte sist!  
SENASTE GÅNGEN Ni själv eller någon annan i  familjen 
köpte hem vitaminpreparat,  vilket märke köpte Ni och i  
vilken affär var det? (Obs! Även Multiplex, Multivimin och 
liknande hör hitI)  

Märke 

54:1. ABCDin 
2. Decamin 
3. Solesan 
4. Vitophos 
5. Adenetter 
6. Vitasol 
7. Multiplex 
8. Combivimin 
9. Multivimin 

Annat märke, vilket? 

x. Minns inte märket 
0. Har aldrig köpt 

vitaminpreparat 
56 :X. 
57 :X. 
58 :X. 
59 :X. 

Affär 

55:1. Speceriaffär 
2. Lanthandel 
3. Konsum 
4. Apotek 
5. Färghandel 
6. Parfymaffär 
7. Tobaksaffär 

Annan slags affär, 
vilken? 

x. Minns inte affären 
0. Har aldrig köpt 

vitaminpreparat 

SENASTE GÅNGEN Ni köpte självbonande vax (alltså 
Lustra självbonande vax, Johnsons Golvpolish, Åtvida
bergs Självglans eller Tegans golv-polish och inte t.ex. 
Åtvidabergs flytande eller fasta bonvax) vilket märke 
köpte Ni och i  vilken affär var det? 

Märke 

60:1. Johnsons Golvpolish 

2. Lustra självbonande 
vax 

3. Tegans golv-polish 

4. Åtvidabergs självglans 

5. Bona Plastic-Polish 

6. Linopol golv-polish 
Annat märke, vilket? 

x. Minns inte märket 

0. Har aldrig köpt själv
bonande vax 

Affär 

61:1. Speceriaffär 

2. Lanthandel 

3. Konsum 

4. Apotek 
5. Färghandel 

6. Parfymaffär 

7. Tobaksaffär 

Annan slags affär, 
vilken? 

x. Minns inte affären 

0. Har aldrig köpt själv
bonande vax 

SENASTE GÅNGEN Ni köpte läppstif t f  vilke.t  märke köpte 
Ni och i  vilken affär var det? 

Märke 

62: 1. Christl eller Mitzi 

2. Kitien 

3. Lips 
4. Max Factor 

5. Tangee 
6. Monsieur Robert 

7. Revlon 
8. Sans Egal 

9. Jane Hellen 

10. Cutex 

11. Chen Yu 

12. Guitare 
Annat märke, vilket? 

x. Minns inte märket 
0. Har aldrig köpt läpp

stift 

Affär 

63:1. Speceriaffär 

2. Lanthandel 

3. Konsum 

4. Apotek 

5. Färghandel 

6. Parfymaffär 

7. Tobaksaffär 

Annan slags affär, 
vilken? 

x. Minns inte affären 

0. Har aldrig köpt läpp
stift 

SENASTE GÅNGEN Ni köpte nagellack, vilket märke köpte 
Ni och i  vilken affär var det? 

Märke Affär 

64:1. Chen Yu 65:1. Speceriaffär ^ 

Cutex 2. Lanthandel 

3. Mitzi-Manifix 3. Konsum 

4. Guitare 4. Apotek 

5. Dura-Gloss 5. Färghandel 

6. Revlon 6. Parfymaffär 

7. Vince 7. Tobaksaffär 

8. Pearl Annan slags affär, Pearl 
vilken? 

9. Peggy Sage 
vilken? 

Annat märke, vilket? 

X. Minns inte märket x. Minns inte affären 

0. Har aldrig köpt nagel 0. Har aldrig köpt nagel
lack lack 

66 :X. 

En samvetsfråga till intervjuaren: Ni har väl varit noga med 
att på frågorna 54, 60, 62 och 64 anteckna vilket märke 
intervjuobjektet köpte senaste gången och alltså inte vad 
hon brukar köpa? 



Anteckna innan Ni lämnar intervjuobjektet: 

Den intervjuades 

Kön 

8:1. Man 
2. Förvärvsarb. kvinna 

3. Ej förvärvsarb. kvinna 

Ålder 

9:1. 22—29 år 

2. 30—39 år 
3. 40—49 år 

4. 50—64 år 

5. 65 år eller äldre 

^ffilstånd 

10:1. Ogift 

2. Gift 
3. Skild 

^^4. Änkling/änka 

Egen näringsgren 

11:1. Jordbruk m. binäringar 

Industri och hantverk: 

2. Malm- och metall 

3. Trä-, pappers-, grafisk 

4. Byggnadsindustri 

5. Övrig industri 

6. Handel och samfärdsel 

7. Allmän tjänst och fria 
yrken 

8. Övriga 

9. Ej förvärvsarb. 

Egen ställning i  yrket 

^^1. Egen företagare 

2. Tjänsteman 

3. Arbetspersonal 
4. Ej förvärvsarb. 

Mantalsskrivningsort 

13:1. Landsbygd 

2. Stad (utom de tre 
största) 

3. Stockholm, Göteborg, 
eller Malmö 

Distrikt 

14:1. Skåne 

2. Östra Götaland 

3. Västra Götaland 

4. Stockholm 

5. Östra Svealand 

6. Västra Svealand 

7. Norrland 

Fackorganisation 

15:1. LO 

2. TCO 

3. RLF 

4. Ingetdera 

Egen utbildning 

(Om flera alternativ är till
lämpliga ifylles endast det 
med högsta numret) 

16:1. Folkskola och fortsätt
ningsskola 

2. Yrkeskurser, korrespon
densutbildning 

3. Folkhögskola 

4. Realex., normalkomp., 
hand.-tekn. institut 

5. Stud.- eller akad. ex. 
eller annan högskole
examen 

H ushållsf öreståndarens 
(Obs! Om det är hushålls-
föreståndaren som intervjuas 
blir givetvis nedanstående 
kriterier desamma som på 11 
12 och 15 — men skall i alla 
fall markeras.) 

Näringsgren 

17:1. Jordbruk m. binäringar 

Industri och hantverk: 
2. Malm- och metall 
3. Trä-, pappers-, grafisk 
4. Byggnadsindustri 
5. Övrig industri 
6. Handel och samfärdsel 
7. Allmän tjänst och fria 
8. Övriga 

yrken 

Ställning i  yrket 

18:1. Egen företagare 
2. Tjänsteman 
3. Arbetspersonal 

Fackorganisation 

18:4. LO 
5. TCO 
6. RLF 
7. Ingetdera 

Hushållets 
Sammanlagda (makarnas, 
barnens) årsinkoinst 1953 
enligt deklarationen 195b. 

19:1. Under 2.000 kr. 
2. 2.000— 3.999 kr. 
3. 4.000— 5.999 kr. 
4. 6.000— 7.999 kr. 
5. 8.000— 9.999 kr. 
6. 10.000—11.999 kr. 
7. 12.000—14.999 kr. 
8. 15.000 kr. och mer 

Antal barn 

20. Under 7 år 

21. 7—15 år 

22. 16—21 år 

23. Summa hemmaboende 
barn under 22 år 

24:1 2 3 

25 :X. 

Den intervjuades 

Namn 

Adress 

Stad (köping, by) 

Nuvarande eller senaste yrke och bransch 

(Om gift  eller f .d.  gift  kvinna) 

Mannens yrke eller f.d. yrke 

(Obs ! Om intervju göres med änka skall den avlidne makens 
senaste yrke fyllas i ovan.) 

(Om hemmadotter eller -son utan eget förvärvsarbete,) 

Faderns yrke eller f.d. yrke 

Härmed intygas att jag gjort denna intervju i enlighet med 
ABC för intervjuare och enligt instruktionen för denna 
undersökning. 

Intervjuarens 

Namn ". nr. 

Datum för intervjun / 1954. 

Intervjun gjord: 1. Hemma 

2. På gatan 

3. På arbetet 

4. Någon annanstans^ var? 


