
Nov. 1943. 

S V E N S K A  € I N S T I T U T E T  A - B  

her få höra EDER åsikt NV 1927 Institut för o pinionsundersökningar 

K UNG S GAT AN  48 - ST OC KHO LM  i följande frågor: 

la. Vilka två krigshändelser tror Ni,  att  Ni k ommer att  minnas starkast från 1943? 

• 1 • 2 • 3 • * • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 

• 15 • IG • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 Dannat • vet inte 

Kommentar:  

lb.  Gillar eller ogillar Ni regeringens åtgärd att  erbjuda de danska judarna fristad i  Sverige? 

• gillar • ogillar • vet inte 

Kommentar:  

2a.  Är det någon större sak Ni tänkt sk affa Er,  när det blir  fred? 

ja Q nej Ej vet inte Vad? 

2b. Har Ni tänkt företa någon längre resa,  när det blir  fred? 

• ja EJ nej • vet inte Vart? 

2c. (Om jci på a eller b.) 
Har Ni redan börjat  spara pengar ti l l  detta? •  ja Q nej 

ommentar:  

3a. När tror Ni kriget tar slut i  Europa? Q före midsommar nästa år 

O före nästa års utgång' • inom två år EU ino m fem år EJ dröjer längre EU ve t inte 

3b. Tror Ni att  krigsfaran nu är över för Sveriges del eller tror Ni det åter kan bli  verkligt 
kritiskt innan kriget är slut? Q faran över EU kan bli kritiskt ED ve t inte 

Kommentar:  

4a. Skulle Ni efter kung Gustaf fortfarande vilja ha en kung i  Sverige eller skulle Ni d å hellre 
vilja ha en svensk republik med vald president? • kung • president • vet inte 

4b. (Om "kung" eller "vet inle") 
Antag a tt  det inte funnes tronarvingar i  Sverige och det gällde att  endera välja en kung eller 
ombilda kungadömet ti l l  r epublik och välja en president för en 4-års period. Vilket skul le Ni 

då föredra: kung eller president? Q kung EU pre sident CD ve t inte 

Kommentar:  

5a. (Till husmödrar) 
Sköter Ni hushållsarbetet ensam eller har Ni regelbundet hjälp minst t vå t immar om dagen? 

•
] ensam ED hjä lp av dotter eller Q avlönad hushållshjälp, 

annan familjemedlem hembiträde 
5b, (Om ensam) 

Har Ni un der senaste halvåret varit  sjuk eller av annan orsak inte själv kunnat sköta Ert  
hem under minst ett  par dagar i  sträck? Q j a  G nej 

5c. Försökte Ni då få någon hjälp? O ja EU ne j 

Wömmentar:  

6. (Till alla) 
Anser Ni d et är riktigt att  hembiträden få bestämd arbetstid ti l l  kl .  7 på eftermiddagen och 
särskild ersättning för överlid i  form av extra fri t id eller pengar? 

EU ja G nej EU ve t inte 

Kommentar:  

7a.  Under detta krig förekommer luftbombardemang av städer för att  förstöra för krigföringen 
viktiga an läggningar,  varvid offer krävs även av civilbefolkningen. Anser Ni att  sådana bom
bardemang utan hänsyn til l  offer bland civilbefolkningen är ti l låtl iga u nder vissa förhållanden 
eller absolut förkastliga? 
I-] tillåtliga under Fl absolut r~| ve+ ;nfe 
— vissa förhållanden förkastliga 

7b. (Om tillåtliga) Under vilka förhållanden? 

7c. Anser Ni a tt  luftbombardemang huvudsakligen inriktade på att  bryta civilbefolkningens moral 
är ti l låtl iga u nder vissa fö rhållanden eller absolut förkastliga? 
n tillåtliga under !~1 absolut r~| vef ;nfe 

vissa förhållanden förkastliga 

7d. (Om tillåtliga) Under vilka förhållanden?. 



8a. 

8b. 

8c. 

Är det någon i  Ert  hushåll  som är i  åldern 11-14 år :  

flicka • 11 • 12 dl 13 CU 14 pojke i 11 1 12 IZU IB EJ 14 
(Tvillingar av samma kön markeras med en 2:a framför flicka resp. pojke.) 

• dotter • son • syster • bror • annan släkt • inackordering • tjänare 

Hur många gånger har hon, (han, de) varit  på bio under de senaste 14 dagarna? 

flickan 

pojken 

_åringen 

åringen 

-ggr 

_ggr 

flickan 

pojken 

_åringen 

_åringen 

-ggr 

-ggr 

flickan 

pojken 

_åringen 

åringen 

-ggr 

-ggr 

Vad s åg hon (han, d e) för fi lm senast? 

flickan åringen 

flickan åringen 

pojken åringen 

flickan 

pojken 

pojken 

_aringen 

_åringen 

.åringen 

Kommentar:  

8f. 

lic. 

8d. Hur mycket veckopengar fick hon (han) i  förra veckan? 

flickan 

pojken 

_aringen 

_åringen. 

_kr. 

kr 

flickan 

pojken 

_aringen 

_åringen 

_kr. 

kr 

flickan 

pojken 

8e. Hur dags ungefär gick hon (han) ti l l  säng s i  går kväll? 

flickan 

pojken 

_åringen kl. 

_åringen kl._ 

flickan 

pojken 

_åringen kl._ 

_åringen kl 

flickan 

pojken 

åringen. 

åringen^ 

_åringen kl._ 

_åringen kl._ 

_kr. 

kr. 

Vid vilken ålder anser Ni a tt  en flicka kan börja gå på dansbana utan sällskap av äld^R' 

• vid 10 år • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 år 

• sedan hon blivit myndig • vet inte 

Kommentar:  

9. (Till alla som har barn över 11 år i folkskolan) 
Tror Ni att  Edra barn efter folkskolans slut skulle delta i  fortsättningskurser i  sådana av 
skolans ämnen, som kan göra det lättare för dem att  komma framåt i  ett  yrke, om en sådan 
undervisning ordnades kostnadsfrit t  i  radio eller genom brevkurser? 

• ja • nej • vet inte 

Kommentar:  

10a. Den svenska folkskolan är sjuårig.  Tycker Ni att  det vore bra om ungdomen bleve skolpliktig 
ytterligare ett  år,  eller är det lagom med sju år,  eller är det för lång skolgång redan det? 

• behövs 8 skolår • lagom med 7 år • för lång skolgång med 7 år • vet inte 

Kom mentar:  

10b. (Till alla utom "behövs 8 år") 
Skulle Ni anse ytterligare ett  år i  folkskolan olämpligt även om detta år ägnades särskilt  åt  
att  förbereda eleverna för ett  kommande yrke med bl.  a.  försöksarbete i  skolverkstad och på 

arbetsplatser? • lämpligt • olämpligt • vet inte 

Kommentar 

Ila. Hur röstade Ni v id valen 1942? • högern 

• soc. dem. D kommunisterna 

• ej röstberättigad • vill ej svara 

11b. Vilket p arti  sympatiserar Ni nu närmast med? 

• samma parti annat parti : 

• folkpartiet 

• annat 
• bondeförbundet 

• röstade inte 

Skulle Ni hellre vilja rösta med ett  partiblock, som bildats av höger,  folkparti  och bonde
förbund, än med det partiet? • ja • nej • vet inte 

Ålder: |  •  OG D G G ÄF |  

Namn: Eget yrke: (Mannens yrke) 

Stad 
(köping, by) Kommun 

Adress 
(gata,  vil la,  gård) Intervjuare Datum 


