Stockholm, oktober 1942.
S V E N S K A ^ ^ ^ INSTITUTETS

ber få höra EDER åsikt
i följande frågor:

Institut för op inionsundersökningar
K UN G SG A TA N 48
1.

-

STO CK H O LM

Har Ni g jort något frivilligt beredskapsarbete i sommar? Vilket?
Q annat jordbruksluftbevakning
G skördearbete
' arb ete
• annat
• inget

G

la. ^Hur länge?
1—2 veckor

• 3-4 veckor

• 1—2 mån.

N?

3643

Q skogsarbete

Glängre

Kom mentar:
2.

Lyssnade Ni förra veckan till något krismeddelande från myndigheterna i radio, utom med
delandet om den nya ransoneringsperioden? (mjöl och bröd, kaffe, m atfett och kött)
] ja

• nej

• minns inte

2a.

Nämn något Ni hörde:

2b.

Tycker Ni att dessa meddelanden brukar vara lätta att förstå?
• ja

1

G nej

• minns inte

G vet

inte

Kommentar:
B.

Anser Ni att priserna överlag st igit så mycket, att staten nu borde ingripa på något område
med absoluta förbud för ytterligare stegring?

3a.

Anser Ni att ett såd ant ingrepp bör g älla både löner och livsmedel eller endast endera?

ja

LJ bådadera

G nej
G

endast löner

G vet
G

inte

endast livsmedel

G ingendera
G vet inte

Kommentar:
4.

4a.

På grund av den starkt stigande statsskulden m åste staten så småningom få större skatteinkom
ster. Anser Ni att staten bör höja de direkta skatterna ytterligare eller taga ut en engångsskatt
på värdet av enskilt kapital och fast egendom?
höja direkta
J engångsskatt på
G vet inte
skatterna
kapital
(Om engångsskatt). Var anser Ni att gränsen för denna engångsbeskattning bör gå? Vid

G

8.000 kr.

G

10.000 kr.

G

20.000 kr.

G 50.000 kr.
G vet inte

_Koinmentar:
^>m risken för prisstegring därigenom bleve mindre, skulle Ni då anse det lämpligt att en
tjugondel av alla löner och arbetsinkomster utbetalades i statsobligationer, som kunde för
vandlas till pengar först efter krigets slut?
LJ läm pligt
• olämpligt
G vet inte
Kommenta r :
6.

Hur länge sedan är det Ni var på teatern?
Q i år
G förra året

G minns ej
G 2—5 år sedan

G aldrig
G mer än 5 år sedan
VÄND!

(»a.

Vad såg Ni då?

Styckets namn:

Förfat tare:
6b.

ö minns e j

Var var det?
I I teat erlokal

| | skola eller
föreningslokal

n folkets hus el ler
folkpark

[H ann at

Kommentar:
7.

Tycker Ni att en sådan idrottsman som Gunder Hägg borde få del av biljettinkomsterna från
de tävlingar han deltager i?

• ja
7a.

(Om ja)
• ja

• nej

• vet inte

Anser Ni då att amatörreglerna borde ändras?
• nej
• ve t in te

«|fj|

Kommentar:
8.

Tror Ni att kriget i Europa kommer att ta slut nästa år eller vara längre?
• slut 1943
• v ar ar längre
• vet inte

8a.

Tror Ni att Sverige även i fortsättningen skall lyckas hålla sig utanför kriget?
LJ ja
O nej
• vet inte
Kommentar:

0.

Brukar Ni lä sa veckotidningen VI?
• ja

9a.

• nej

• vet inte

(Om nej) Är det därför att Ni ej intresserar Er för den, ej känner till d en eller ej kan köpa
lösnum mer?
• e j intresserad
• kä nner e j till
• kan e j få den
• vet inte
Kommentar:

10.

Besökte Ni något valmöte i augusti—september?
ö n ej
[_J vet inte
Röstade Ni vid septembervalen? (Om ja), på vilket parti?

Lj ja
10a.

• höger

• folkpa rti

LJ kom munister
Q socialister
CH icke röstbe rättigad i ! röstade in te

• socialdein.

• bondelorb.

G sv. soc. samling
• vill inte sv ara

D annat
• vet inte

^

10b. (Om ej röstat) Varför röstade Ni inte?

°.k..
Yrke:

Ilomqvi.t Sthim

(Mannens yrke:)

Stad
(köping, by)
Adress
(gata, villa, g ård)

Kom m un
Da tu m

Namn

Intervjuare
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