September 1945—U: 106
SVENS KA^S^^/ INSTITUTET AB
4 8 K U N G S G A T A N • S T OC K H O L M
Komm.:

Koll.:

ber få hör a EDER åsikt
i följande frågor:

26.

®DJa
2 • Nej
3 Q Är själv livförsäkringsagent

(Om 20: 1)

(Skall han ringa eller skriva brev?)
1 O Bör meddela sig genom brev
2 Q Bör meddela sig pr telefon
3 • Bör meddela sig antingen pr brev eller pr
tel. (Gör detsamma vilketdera)
4 ED Bör komma utan att meddela sig
5 EU Gör detsamma vilket han gör
6 • Vet inte
7 EU Saknar telefon

När ungefär inträffade det

senast?
1 Q Under de senaste 12 månaderna
2 Q För 1—2 år sedan
3 Q För 2—5 år sedan
4 EU För mer än 5 år sedan

(Till alla) Om en livförsäkringsagent skall
besöka E r, föredrar Ni då att han kommer
utan att förut ha meddelat sig, eller tycker
Ni det är bättre om han dessförinnan med
delar genom att ringa eller skriva brev?

Har Ni någon gång fått besök eller blivit
uppringd av någon agent i livförsäkring?

21.

0399

Code:

* vid fråga betyder att frågan skall ställas till varje intervjuad.

* 20.

N9

27.

(Till alla) Bör han söka Er på arbetsplat
sen eller i hemmet efter arbetstidens slut?

(Om 21: 1)

22.

Hur många gånger har det
inträffat nnder de senaste 12 månaderna?

1•1
2• 2
3• 3
4 EU 4

gång
gånger
gånger
eller flera gånger

1 E U På arbetsplatsen
2 EU I hemmet
3 EU Gör detsamma
28.

X

29.

(Till alla)

(Om 22: 2 — 4)

23.

Var det samma bolags
agent alla de gångerna, eller var det agenter från skilda bolag?

1 OSamma bolags agent
2 EU Agenter från skilda bolag
3 Q Vet inte
30.

24.^^

(Om 20: 1)

Tycker Ni att det är besvärande att bli besökt eller uppringd av liv
försäkringsagenter?

1 E U Ja
(Om 24: 1)
svärar Er?

Vad är det som särskilt be

(Om 29: 1 — 2)
dan
1 E U För
2 EU För
3 Q För
4 • För

2 • Nej
25.

Har Ni personligen tagit nå
gon eller några livförsäkringar på Ert eget
liv och har Ni i så fall gjort det en eller
flera gånger?
1 O Har tagit livsförsäkring en gång
2 EU Har tagit livförsäkring två eller flera
gånger
3 EU Har ej tagit livförsäkring

31.

För ungefär hur länge se
tog Ni den (första) livfö rsäkringen?
mindre än 5 år sedan
5—10 år sedan
10—15 år sedan
mer än 15 år sedan

(Om 29: 1 — 2)

Tog Ni den försäkringen
efter att ha fått påstötning av någon agent
eller tog Ni den utan påstötning?
1 E U Efter påstötning
2 • Utan påstötning
3 EU Minns inte

32.

(Om 29: 2) När ungefär tog Ni Er senaste

33.

livförsäkring?
1 • För mindre än 5 år sedan
2 Q För 5—10 år sedan
3 •För 10—15 år sedan
4 •För mer än 15 år sedan
(Om 29: 2) Tog Ni den försäkringen efter
att ha fått påstötning av någon agent eller
tog Ni den utan påstötning?
1 Q Efter påstötning
2 Q Utan påstötning
3 •Minns inte

(Till den som tecknat en gång, 29: 1, och
då efter påstötning, 31: 1, och till dem som
tecknat två eller flera gånger och sista
gången efter påstötning, 33: 1) Hur tror

34.

46-48
49.

50.

(Om tecknat livförsäkring efter påstötning
enligt fråga 31 eller 33 och tecknat under
de senaste 5 åren enlig t fråga 30 e!d^^32)

51.

Tycker Ni det skulle vara bra om octt liv
försäkringsagent, som en gång försäkrade
Er, i fortsättningen håller regelbunden k on
takt med Er för att kunna ställa sina
tjänster till Edert förfogande?

alldeles sä ker på att det skulle h a blivit av?)

(Tog Ni den därför att Edra familjeför
hållanden ändrats, därför att Ni behövde
försäkringen som pant för lån eller av nå
gon annan orsak ? Vilken?)

36.
37.

X

(Till alla)

Har Ni pension i Er tjänst?
1 • Ja
2Q Nej
3 Q Vet inte
38-41.
(Om 29: 1 — 2) Hur mycket ungefär be
talade Ni sammanlagt i livförsäkringspre
mier under år 1944? (Ej tjänstepensions

avgifter)
P=
42-45.

KU Ja
2 • Nej
3 Q Vet inte
4 • Är bekant med agenten

8.
9.

ID Kv.
I •Og
10. ID BS
2 •M
3 •A
2 • 30/39
3 • 40/49
1 1 . i •20/29
12. I D Jo
2 Q Industri
3 • Handel och sam
färdsel
4 Q Allmän tjänst, fria yrken
6 Q Annat
5D Husligt arbete
13. i •A2 ö B3 Q C4 • D-k^Äpun
5 0 Stad
6 • Storstad
14. 1 • ÖNo 2 • NeNo + Da 3 •Mä 4 • Stm
5Q ög
6 Q Sk
7 •Bovä
15. 1 •Företagare 2 • Funktionär 3 •Arbetare
16-17.
18.

19.

X

Namn:
Adress:

Kronor

(Till alla)

°/o

(Om betalar livförsäkringspremier)

Hur
betalar Ni premierna, pr post (postgiro), till
ett inkasserande ombud eller p å annat sätt?
1 • Pr post (postgiro)
2 •Till inkasserande ombud
3 •På annat sätt (Vilket?
)
(Om betalar livförsäk ringspremier) Är Ni
nöjd med det betalningssättet, eller skulle
Ni hellre vilja betala på annat sätt? (Vil
ket?)
1 • Nöjd som det är nu
2 O Hellre pr post (postgiro)
3 •Hellre till inkasserande ombud
4 • Hellre på annat sätt (Vilket?
)

Ni det skulle ha gått, om agenten in te s tött
på Er? Skulle Ni ha tagit den försäkringen
ungefär vid samma tidpunkt även utan på
stötning, skulle Ni ha gjort det senare eller
skulle det inte alls ha blivit av? (Är Ni
1 • Skulle ha tecknat den vid samma tidpunkt
(säker)
2 •Skulle ha tecknat den vid samma tidpunkt
(osäker)
3 •Skulle ha tecknat den senare (säker)
4 •Skulle ha tecknat den senare (osäker)
5 • Skulle inte ha tecknat den
6 O Vet inte
35.
(Om 29: 1 — 2) Vad var Ert viktigaste
skäl att ta den (senaste) livförsäkringen?

P/I =

Hur stor ungefär var Er per
sonliga deklarerade inkomst för år 1944?
I=
Kronor

Stad (köping, by):

Eget yrke: _____
Kommun:
Intervjuare:

Datum
3742 45

1945
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