
C 

C 

( 

( 

P 250 

STATISTISKA CENTRALBYRÅNS 
UTREDNINGSINSTITUT 
STOCKHOLM 5 

STATSVETENSKAPLIGA 
INSTITUTIONEN 
GÖTEBORGS UNIVERSITET 
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0 I Pue nr: ................... .. IP nr: 0.. .... 9. ........ . Födelseår: 

· Intervju den: ......•...•• · Intervjun påhörjad kl.: .....•...... · Intervjun avslutad kl.: ........... . 
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I I I 
Som Ni kanske hört så kommer det i höst att anordnas en folkomröstning och jag har fått i 

uppdrag att ställa några frågor i samband med den. , 

. lag skulle vilja börja med att fråga: Känner Ni till vad folkomröstningen i höst gällerP (Vad 
kommer den att gällaP) 

1. folkomröstningen gäller tilläggspensioner 

annat svar: ............................•.......•.......•......•...•................................................. 

. . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
························································································································· 

3. vet inte 

För LOKO: Om IP inte kan erinra sig vad folkomröstningen kommer att gälla, omnämnes 
att den avser &olika förslag till en tilläggspension utöver folkpensionen». Undvik att lämna 
upplysningen så att IP blir generad! 
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Tänker Ni rösta vid folkomröstningen i höst? 

1. ja, tänker rösta 

2. nej, tänker inte rösta 

annat svar: ························································································•oo•············· 
4. vet inte 

Det finns ju olika meningar om hur en tilläggspensionering skall ordnas. Men i riksdagen har 
ju alla partier uttalat sig för att själva folkpensionen skall höjas kraftigt. Gillar Ni eller ogil
lar Ni att riksdagen uttalat sig för en kraftig höjning av själva folkpensionenP 

1. gillar 

2. ogillar 

annat svar: ......................................................................... : ........ : ....• : ............... . 

4. vet inte 

Tycker Ni att det är någonting annat, som staten borde ge ut mera pengar på än nuP (För 
vilket ändamål?) 

svar: .............................................•...................................................•.•.............. 

•• • • ♦ • ♦ • • ♦ e ♦ •• • ♦♦♦••♦ I•••••• ■•••••• ■♦♦•• ■••••■•♦■■♦■••• ♦■ I• ■•• ■••••■••■■■•••·•••■•••••■•• ■♦■♦ e •• • •• ■•■ ••••• ••• e ■•■ ••••••• 

........................................................................................ ····· ........................... . 
························································································································· 

2. nej, ingenting= 6 

3. vet inte = 6 

4:1 (IP HAR NÄMNT NÅGOT SOM STATEN BORDE GE UT MERA PENGAR TILL) 

Tycker Ni att det är viktigare att staten ger ut mera pengar till det ändamålet (de ända
målen) än till höjda folkpensioner? 

1. ja, viktigare än till höjda folkpensioner . 

2. nej 

4. vet inte ',r.;,, .. <f.:' -~·~,~"!:( .:-~r; : •• -, ....... ~;. . ,,, ,·. 

Oci.a så går jag tillbaka till tilläggspensionen. Xr Ni själv mycket intresserad av hur frågan 
om tilläggspensionen kommer att lösasP 

1. · ja, mycket intresserad 

2. nej 

annat svar: ........................................................................................................ . 

4. vet inte 

( 

( 

( 
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......................................................................................................................... 

.. .. . .. .. . .. ... ... .. . .. ....... ... .. . . .. . .. ... .. ... . .. . .. . .. . ... ......... .. . ... ... .. . ....... ........ ..... .. .. ......... ... . 
························································································································· 
························································································································· 
························································································································· 
·····················································!··································································· 
svar: .......•....................................................................................................•..... 

.......................................................................................................................... 

2. vet inte 

························································································•'••······························ 

svar: ................................................................................................................. . 

2. vet inte 

Har folkomröstningaförslagen diskuterats ofta, bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls 
på Er arbetsplatsP 

För LOKO: Frågan ställes ej, där det av yrkesuppgiften är uppenbart att IP antingen 
icke är yrkesverksam eller är ensam på arbetsplatsen. Obs! dock att t. ex. gifta kvinnor 
kan ha deltidsarbete. Om frågan ej ställts skall alt. 5 eller 6 markeras. 

1. folkomröstningsfrågan har diskuterats ofta 
2. bara vid något enstaka tillfälle 
3. inte alls 
4. vet inte 
&. ensam på arbetsplatsen 
8. ej yrke1:1Vfrr\rR1J,l'll 

:.·.: . ,. 

Har Ni själv diskuterat med någon om folkomröstningsförslagen under senaste tidenP 

1. ja, har diskuterat 
2. nej, har inte diskuterat = 11 

annat svar: ........................................................................................................ . 
4. vet inte = 11 
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8:1 (HAR DISKUTERAT) 

Var det med någon på arbetsplatsen, någon i familjen eller med någon annan bekantP 

1. någon på arbetsplatsen 
2. någon i familjen 
3. någon annan bekant 
4. vet inte 

8:1 (HAR DISKUTERAT) 

Vilket förslag vid folkomröstningen tyckte den (de) Ni talade med bäst om? 

För LOKO: Ringa in lämpligt alternativ nedan eller notera hela svaret. 

Personer som IP talat med: 

på arbetsplatsen 

i familjen 

annan bekant 

tyckte bäst om förslag nr: 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

annat svar: ....................................................................................................•.... 

3. vet inte 

· Hur många förslag får man rösta om vid årets folkomröstningP 

1. tre förslag 

annat svar: ........................................................................................................ . 

3. vet inte 

Skulle Ni vilja tala om vad något av förslagen går ut på? 

svar: folkomröstningsförslag nr: .. .. .. .. . .. . går ut på: ............................................... . 

························································································································· 
......................................................................................................................... 

.~,,. 
..................................................................... ;................................................... /t.f,if"• 

,-. ·:. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i'.~ .. 
"' 

2. vet inte = 27 "/:"tr.t>,>. 
För LOKO: Notera själv numret på det förslag, som svaret gäller. Här och i följande frågor 
användes de nummer, som folkomröstningsförslagen får på röstsedlarna. (Soc.dem.förslaget 
= 1, Bondeförbundsförslaget = 2, Höger- och Folkpartiförslaget = 3.) Om LOKO är 
osäker om vilket förslag IP avser, får TILLÄGGSFRÅGOR enligt instruktion C. 4 ställas. 

(Skulle Ni vilja förklara Er litet närmare? - Kommer Ni ihåg vilket nummer förslaget harP) 

OM IP INTE KAN GEN ÅGOT SVAR (MARKERING 12:2) PÅ OVANSTÅENDE FRÅGA, 
GÅR LOKO DIREKT ÖVER TILL FRÅGA 27 

• 
• 

• 
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12:1 (REDOGJORT FÖR NÅGOT FÖRSLAG) 

Och vad finns det mera för förslagP (Vad går de ut påP) 

svar: (a) folkomröstningsförslag nr: ......... går ut på: ............................................... . 

························································································································· 
························································································································· 
......................................................................................................................... 
svar: (b) folkomröstningsförslag nr: . . . . . . . . . går ut på: .....•.......................................... . \ . . -

2. vet inte 

För LOKO: IP skall här svara beträffande de två folkomröstningsförslag, som IP inte tycker 
bäst om. OM IP svarar endast beträffande ett förslag, ställes FÖLJDFRÅGAN: Finns det 
något mera förslagP (Vad går det ut påP) Anteckna svaren beträffande de båda förslagen vid 
resp. (a) och (b). LOKO noterar själv numret på det folkomröstningsförslag som resp. svar 
avser. 

Vilket av förslagen tycker Ni bäst omP 

1. förslag 1 i folkomröstningen är bäst 

2. förslag 2 i folkomröstningen är bäst 

3. förslag 3 i folkomröstningen är bäst 

bästa förslag (om LOKO är osäker om vilket av ovanstående, som IP avser): ...............•.• 

5. vet inte vilket förslag som är bäst eller ogillar alla förslag = 21 

FRÅGORNA 15-20 C ENDAST TILL IP, SOM SVARAT ATT DE TYCKER BÄST OM 
NÅGOT AV FÖRSLAGEN (14:1-4) 

14:1-4 (NÅGOT FÖRSLAG ÄR BÄST) 

2u Ni mycket bestämt övertygad om att det förslaget är bäst eller kan det tänkas, att Ni änd
rar åsikt före omröstningenP 

1. mycket bestämt övertygad 

2. kan tänkas ändra åsikt 

annat svar: ........................................................................................................ . 

4. vet inte 
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14:1-4 (NÅGOT FÖRSLAG ÅR BÄST) 

Vad tycker Ni är särskilt fördelaktigt med det förslaget, som Ni tycker bäst omP 

För LOKO: TILLÅGGSFRÅGAN ställes sedan IP svarat på frågans första del. Om IP 
svarat »vet inte» på frågans första del, ställes icke TILLÅGGSFRÅGAN. 

TILLÄGGSFRÅGA: Xr det något annat, som Ni tycker är fördelaktigt med det förslaget i 
· jämförelse med de andra förslagen? 

svar: ............................. : ..... : ............................................................................. . 

.. . . . . ... . . . . . ......... ........... .. .. ...... .. . . ...... .. . . .. ... ... .. . .... .. . .... ... . .. . ...... .. ... ... . .. . .. . . .. ... .. . ... . 
························································································································· 
......................................................................................................................... 
························································································································· 

2. vet inte 

14:1-4 (NÅGOT FÖRSLAG ÅR BÄST) 

Det finns ju också sådana som ogillar det förslaget. Känner Ni till någon invändning, som de 
har riktat mot det förslag Ni tycker bäst omP 

svar: ...................................................•.............................................................. 

2. vet inte 

14:1-4 (NÅGOT FÖRSLAG ÅR BÄST) 

Vilka skulle bestämma hur stor tilläggspension man skulle få enligt det förslag Ni tycker 
bäst omP 

Tilläggspensionens storlek bestämmes 

1. genom lagstiftning 

2. av den enskilde själv 

3. genom avtal mellan arbetsgivare och löntagarna 

annat svar: ........................................................................................................ . 

························································································································· 
5. vet inte 

14:1-4 (NÅGOT FÖRSLAG ÅR BÄST) 

Anser Ni att det är någon viktig skillnad mellan de olika förslagen ifråga om betalningen av 
avgifterna för tilläggspensionenP 

1. ja, viktig skillnad 
2. nej 

annat svar: ................................................... ~ .................................................... . 

......................................................................................................................... 
4. vet inte = 20 

< 

< 
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19:1-3 (EJ VET INTE PÅ FÖREGÅENDE FRÅGA) 

Hur skulle betalningen av avgifterna ordnas enligt det förslag, som ·Ni tycker bäst om? 

svar; ................................................................................................................. . 

.......... , .............................................................................................................. . 

························································································································· ., ' . ~ 

2. vet inte 

14:1-4 (NÅGOT FÖRSLAG ÄR BÄST) 

Hur skulle förvaltningen av de pengar, som kommer in genom avgifter till tilläggspensioner, 
ordnas enligt det förslag Ni tycker bäst om? 

svar: ................................................................................................................. . 

························································································································· 
2. vet inte = 23 

20:1 (EJ VET INTE PÅ FÖREGÅENDE FRÅGA) 

Tror Ni att det skulle bli någon skillnad ifråga om avgifternas förvaltning, om något annat 
förslag än det Ni tycker bäst om skulle genomföras? 

1. ja, skulle bli någon skillnad 

2. nej, skulle inte bli någon skillnad = 23 

3. vet inte = 23 

För LOKO: Om IP svarar, att det skulle bli skillnad, endast om det ena av de båda förslag, 
som IP inte tycker bäst om, skulle genomföras, markeras 1. Anteckna dock, att svaret 
på 20 B gäller endast ett av förslagen (ange vilket). Gå därefter över till 20 C. 
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20 B:l (SKULLE BLI NÅGON SKILLNAD) 

Vilken skillnad tror Ni att det skulle bliP 

svar: ................................................................................................................. . 

························································································································· 
................... ······· .............................................................................................. . 

2. vet inte = 23 

För LOKO: Om IP menar att de båda förslag, som IP inte tycker bäst om, skulle medföra 
skillnader av olika slag, antecknas detta av LOKO. 

FRÅGORNA 21-22 ENDAST TILL IP SOM SVARAT 14:5 (VET INTE VILKET FÖR
SLAG SOM 'ÄR BÄST EL. OGILLAR ALLA FÖRSLAG) 

14:5 (VET INTE VILKET FÖRSLAG SOM ÄR BÄST EL. OGILLAR ALLA FÖRSLAG) 

Vilka förslag tvekar Ni mellanP 

svar: ..................•.•............................................................................................. 

2. vet inte = 23 

21:1 (NÄMNT FÖRSLAG ATT TVEKA MELLAN) 

Vad är det, som Ni tycker är fördelaktigt med ...... (här nämnes i tur och ordning de förslag, 
som IP sagt sig tveka mellan) 1 

För LOKO: Ställ frågan för vart och ett av de förslag, som IP tvekar mellan. Anteckna 
svaren vid resp. (a), (b) och (c). Endast om IP tvekar mellan alla tre förslagen, antecknas 
något vid (c). LOKO fyller i numret på det förslag, som resp. svar gäller. 

svar: (a) folkomröstningsförslag nr: ............ fördelaktigt är: ...................................... . 

························································································································· 
...................... ~.• ................... ' ............................................................................ . 
.. . . . . .. . .. . .. . . . . .... .. ... ... ...... ... . ..... ..... .... .. . .. ·········· ................................................... . 

' . . 

svar: (b) folkomröstningsförslag nr: ............ fördelaktigt är: ...................................... . 
. . . , ·. ·, ' . .~ , , •. : . . . 1.) ~1,. 

1
1 i· . ! ,~ ............................................................................. ·················· ........................ . 

~ ···················~··· •~:••·-······,··· .. · ....... ~ ... ,~. ~<-~~1••~~-~t;·········································-··········· 
························································································································· 
svar: ( c) folkomröstningsförslag nr: ............ fördelaktigt är: ............................. , .. , . • • •,. 

························································································································· 
························································································································· 
························································································································· 
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Xr Ni med i någon fackförening eller någon yrkessammanslutningP 

1. ja, medlem 
2. nej, inte medlem = 26 
3. vet inte = 26 

23:1 (MEDLEM) 

Vilken organisation är detP 

svar: ............................................................................................ .-.................... . 
2. vet inte 

För LOKO: Om IP svarar LO, TCO eller SACO, ställes TILLÄGGSFRÅGAN: 

Vilket förbundP 

23:1 (MEDLEM) 

Känner Ni till vilket förslag i folkomröstningen den organisationen har gett sitt stöd åtP 
(Vilket av förslagenP) 

1. organisationen stöder förslag 1 
2. organisationen stöder förslag 2 

• 3. organisationen stöder förslag 3 

annat svar: .........•.•............................................................................................. 
5. vet inte 

Om Ni tänker på det parti, som Ni senast har röstat med, känner Ni till vilket förslag i folk
omröstningen, som det partiet har gett sitt stöd åtP (Vilket av förslagen?) 

1. partiet stöder förslag 1 
2. partiet stöder förslag 2 
3. partiet stöder förslag 3 

annat svar: ..... ;.·;·; ............................................................................................... . 
5. vet inte 

Som vi nyss talade om har ju alla partier enat sig om en plan för folkpensionemas höjning. 
Känner Ni möjligen till hur stor man har tänkt sig att folkpensionen skall bli för t. ex. två 
äkta makar, som båda har folkpension, eller för en ensam folkpensionär, när planen genom
förts 1968P 

blir 1968: .................. kronor 

Folkpension för ensam folkpensionär 

blir 1968: . .. . . . .. • . • . • • . . . • kronor 
2. vet inte 

För LOKO: IP behöver bara ange folkpensionens storlek för antingen äkta makar eller 
ensam folkpensionär. Se till att svaret noteras p1\ rätt plats! 
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26 C 

26 D 

27 

På röstsedlarna kommer det ju att stå en kort beskrivning av vad de olika förslagen går ut 
på. Har Ni haft tillfälle hittills att i en tidning eller på något annat ställe läsa den text, som 
kommer att stå på röstsedlarnaP 

1. ja, har haft tillfälle att läsa 

2. nej 

annat svar ......................................................................................................... . 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.. . .. .. . .. .. . . . ... .. .. . .. . . ...... ...... .......... .. ... ... ... . . . .. .. . ... . .. ...... ... . .. .... ... ... ... .. . . ... . ... . ... . .. . .. . 
···················••.•··································································································· 

......................................................................................................................... . . 

4. vet inte 

Vilket förslag tror Ni kommer att få det största antalet röster vid folkomröstningenP 

För LOKO: Anteckna förslagets nummer eller skriv ned IP:s hela svar. 

svar: ................................................................................................................. . 

2. vet inte 

Jag skall nu gå över till att ställa några frågor om vad Ni anser om läget ute i världen och om 
Sveriges försvar. lag börjar med att fråga: 

Hur stora möjligheter tror Ni att Sverige skulle ha att hålla sig utanför ett nytt storkrig i 
Europa: mycket stora möjligheter, ganska stora möjligheter, ganska små möjligheter, mycket 
små möjligheter? · ,. •'1 "' • • · •. • .l . •• .,. e., 

1. mycket stora möjligheter 

2. ganska stora möjligheter 

3. ganska små möjligheter 

4. mycket små möjligheter 

annat svar: ........................................................................................................ . 

6. vet inte 

C . 
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XI 

Om Ni ser på läget i världen i stort, skulle Ni då vilja räkna Er till dem som ser optimistiskt 
eller dem som ser pessimistiskt på mänsklighetens möjligheter att undgå ett nytt världskrigP 

1. ser optimistiskt 

2. ser pessimistiskt. 

annat svar: ........................................................................................................ . 

4. vet inte 

Antag att Sverige angripes av en stormakt. Tror Ni då att det vore sannolikt, att någon annan 
stormakt skulle ge oss militär hjälpP 

1. ja, sannolikt att annan stormakt ger militär hjälp 

2. nej, inte sannolikt 

annat svar: ........................................................................................................ . 

4. vet inte 

Tror Ni att vårt försvar i så fall kommer att vara så starkt, att vi kan undgå även en kortare 
tids ockupation av den angripande stormaktenP 

1. ja, vårt försvar är så starkt 

2. nej, vårt försvar är inte så starkt 

annat svar: ........................................................................................................ . 

························································································································· 
························································································································· 

4. vet inte 

För LOKO: Observera att uttrycket »i så fall» syftar på IP:s svar på föregående fråga, 
d. v. s. om ,vi får eller inte får hjälp. 

Det har ju talais eu tlel i tidningar och radio om spridning av radioaktiva ämnen i samband 
med atombombsexperiment. Tror Ni själv att de experiment med atombomber, som gjorts 
hittills, vållat några allvarligare skadeverkningar genom spridning av radioaktiva ämnenP 

1. ja, har vållat allvarligare skadeverkningar 

2. nej, har inte vållat allvarligare skade verkningar = 33 

3. vet inte = 33 



XII 

31:1 (EXPERIMENTEN HAR VÅLLAT ALLVARLIGARE SKADOR) 

3 2 Vilka slag av skadeverkningar tänker Ni då på? 

33 

34 

35 

svar: ................................................ ~ ............................................................... . 

························································································································· 
2. vet inte 

Statsmakterna har ju planerat för en utrymning av storstäderna, om Sverige skulle hotas 
av atomkrig. Känner Ni till hur stor del av storstadsbefolkningen, som man har tänkt sig 
skall vara kvar i storstäderna, när faran blivit så allvarlig att utrymningsplanen har genom
förts helt? 

För LOKO: Läs upp svarsalternativen 1-5. 

1. ingen skulle vara kvar 

2. 5 % skulle vara kvar 

3. 25% 

4. 50 % 
5. mera än 50 % skulle vara kvar 

.. 
annat svar: ........................................................................................................ . 

7. vet inte 

En av verkningarna av en atombombsfällning är ju radioaktiv strålning i samband med 
explosionen. Om man befinner sig i ett källarskyddsrum, som är utfört enligt gällande be
stämmelser för bostadshus, hur långt tror Ni då att man måste befinna sig från explosions
platsen för att vara skyddad mot radioaktiv strålning? 

För LOKO: Läs upp svarsalternativen 1-3. 

1. 3 kilometer från explosionsplatsen 

2. 1 mil från explosionsplatsen 

3. mera än en mil från explosionsplatsen 

4. vet inte 
': i.~ ! " J ~ • ' ; ~ 

För LOKO: Med explosionsplatsen avses här >>nollpunkten», d. v. s. den punkt, som ligger 
lodrätt under bombens detonationspunkt. . ..... ,, ... ---•...-.•--: 

Antag att Ni befann. El' så.nära do,n P~'l.t.'l, :lf.r ~n .. to::.:bJw.t Ililll.&, att lii missianker, att Ni 
kan bli utsatt för radioaktiv strålning. Vet Ni någonting, som Ni skulle kunna göra för att 
skydda ErP 

1. ja, vet någonting 

2. nej, vet inte någonting = 37 

3. vet inte = 37 



36 

37 

,( 

38 

( 

( 

39 

XIII 

35:1 (VET NÅGOT SÄTT ATT SKYDDA SIG) 

Kan Ni nämna något exempel på vad man kan göra för att skydda sigP 

svar: ................................................................................................................. . 

2. vet inte 

Om Sverige skulle råka i krig, kommer man att försöka skydda civilbefolkningen genom 
utrymning av hotade städer, genom skyddsrum och genom hjälporganisationer av olika 
slag. Tror Ni att sådana åtgärder kan bli så effektiva vid ett krig med atomvapen, att det 
lönar sig att satsa pengar och arbete på förberedelser i fredstid? 

1. ja 

2. nej 

annat svar: ........................................................................................................ . 

·•······················································································································· 
4. vet inte 

Tror Ni att den ort, där Ni bor, skulle höra till de mest hotade vid ett atombombskrigP 

1. ja 

2. nej 

annat svar: 

4. vet inte 

Antag att Sverige anfalles. Anser Ni att vi bör göra väpnat motstånd, även om utgången för 
oss ter sig oviss? 

1. ja 

2. nej = 41 

annat svar: ........................................................................................................ . 

························································································································· 
4. vet inte 



XIV 

39:1, 3, 4 (SVERIGE BÖR GÖRA VÅPNAT MOTSTÅND; »ANNAT SVAR»; »VET 
INTE».} 

40 Antag att angriparen hotar med atombomber. Anser Ni då att vi borde göra väpnat motstånd 
mot angriparen, även om utgången för oss ter sig ovissP 

1. ja 

2. nej 

annat svar: ....................................................................................................... .. 

························································································································· 
4. vet inte 

41 Anser Ni att Sverige bör skaffa atomvapen till sitt försvarP 

1. ja 

2. nej 

annat svar: ............................................................................................ ; ........... . 

4. vet inte 

LOKO:S NOTERINGAR 

1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••U•••••••••••••••••• oe 

~---·-····-··--··············································································································································· 

--·················-----·········-·························-······································································································-·················--· 

---·························································································--······························································· 

( 

( 



C 

C 

( 

( 

INTERV JUDATA 

1. Adressförändring inom orten 

Avflyttad från orten. Ny adress: 

3. Okänd adress 

XV 

Oanträffbar av annan anledning. Vilken 1 ............................................... . 

Sökt utan att intervjun kommit till stånd 

den I kl. ............ den I kl. ............ den I kl. . ........... 
den I kl. ............ den I kl. ............ den I kl. . ........... 

Skedde intervjun hela tiden i enrum med IP? 

1. ja. 

OM nej: beskriv intervjusituationen 

········································································ .. ······················· 

Intervjun tilläts: 

1. utan övertalning 

2. efter någon övertalning 

3. endast efter mycken övertalning 

ej. Varför? ............................................................................ . 

P 250 Pue nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . IP nr: ................................... . 

Lokos namn: ·························································· ·············· ...... . 






