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STATISTISKA CENTRALBYRÅNS 
UTREDNINGSINSTITUT 
STOCKHOLM 5 

STATSVETENSKAPLIGA 
INSTITUTIONEN 
GÖTEBORGS UNIVERSITET 

VALUNDERSÖKNING 1960 

Pue nr: ................. . Ip nr: ................. . Födelseår noteras i ruta före fråga 61. 

Intervjudatum: .............. . Intervjun påbörjad kl.: avslutad kl.: .............. . 

I I I I 
Som Ni kanske vet blir det val i höst och jag har fått i uppdrag att ställa några frågor i samband med valet . 

1 Jag börjar med en fråga om tidningar: 
Vilken eller vilka tidningar brukar Ni läsa dagligen? 
Tilläggs/råga A: Vilken eller vilka prenumererar Ni (eller någon i Er familj) påP 
Tilläggs/råga B: Känner Ni till vilket parti som . .... (tidningens namn) stöder? (Vilket parti?) 

För Loko: Tidningarnas namn noteras med en tidning på varje rad nedan. Även tidningar 
av nyhetskaraktär, som utkommer 2 eller 3 dagar pr vecka, noteras. Prenumeration enligt Till
läggsfråga A markeras med kryss. Tilläggs/råga B ställes för var och en av de tidningar, som 
ip brukar läsa. 

Tidning Prenumeration Parti Vet ej 
parti 

0 

0 

0 

0 



Il 

2 

3 

På det här kortet finns angivet några olika slag av innehåll i dagstidningarna. Hur mycket 
bmkar Ni läsa om de här olika sakerna i tidningarna? 

För Loko: Visa ip frågekortet. Fråga för varje innehållskategori vilket svarsalternativ, som pas8ar 
bäst in på ip. Obs. att svarsalternativen inte är lika på kortets övre och nedre del. Markera ge
nom att ringa in siffra för tillämpligt svarsalternativ. Om ip läser endast 2- eller 3- dagarstid
ning, är >>varje dag>> = varje utgivningsdag. 

Övre delen av frågekortet 
Aldrig Sällan Ofta Varje Vet inte 

dag 
Sport 1 2 3 4 0 
Politiska ledarartiklar 1 2 3 4 0 
>>Familjenyheter» (födel-
sedagar, vigslar och dyl.) 1 2 3 4 0 
Följetong eller novell 1 2 3 4 0 

Nedre delen av frågekortet 
Politiska nyheter från utlandet Nyheter om olyckor och brott 

1 .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. hoppar alltid över sådana nyheter .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . 1 

2 .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . . . .. . brukar inte läsa mycket mer än . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. 2 
rubrikerna 

3 . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. läser hela artiklar när någon stor .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. 3 
händelse inträffar 

4 .............................. läser nästan allt som står av så- .............................. 4 
dana nyheter 

0 . .. .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. vet inte . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. 0 

• 



4 

5 

• 

6 

111 

Radio och TV har ju en hel del program inför valet i år. Lyssnade Ni på några av de här pro
grammen i Radio eller TVP 
För Loko: Visa ip frågekortet. För varje program ställes frågorna: Lyssnade Ni på detta? (Om 
ja, följdfrågor:) Lyssnade Ni på hela? Var det i radio eller TVP 
För Loko: Markera svaren på båda följdfrågorna vid de program som ip lyssnat på. Stryk ett 
vågrätt streck över de program, som icke ägt rum, vid tiden för intervjun. 

Lyssnade på Lyssnade ej 
hela en del Radio TV eller vet inte 

Partiernas presentationsprogram i TV 

22/8 Centerpartiet ........................ 2 1 y 0 
23/8 Folkpartiet ··························· 2 1 y 0 
24/8 Högern ................................. 2 1 y 0 
25/8 Kommunisterna ·················· 2 1 y 0 
26/8 Socialdemokraterna ............... 2 1 y 0 

4/9 Debatt om den ekonomiska poli-
tiken i TV och Radio .................... 2 1 X y 0 

Partiledarintervjuer i TV och Radio 

11/9 Kommunisterna ...................... 2 1 X y 0 
12/9 Socialdemokraterna ................. 2 1 X y 0 

13/9 Folkpartiet ··························· 2 1 X y 0 
14/9 Högern ................................. 2 1 X y 0 
15/9 Centerpartiet ························· 2 1 X y 0 
16/9 Partiledardebatt i TV och Radio ... 2 1 X y 0 



IV 

7 

8 

9 

10 

Hur tycker Ni det brukar vara, när man lyssnar på program i Radio eller TV, där man får 
höra hur olika partier kritiserar varandra. Tycker Ni att man får en klarare uppfattning om 
politiken eller tycker Ni att det bara verkar mera invecklat? 
För Laka: Om ip svarar att ip inte lyssnat 'på något program, frågar Laka hur ip tycker att det 

brukat vara vid tidigare val. 

1 man får en klarare uppfattning 

2 det verkar mera invecklat 

annat svar: 

0 vet inte 

Har Ni (eller Er familj) skaffat TV? (Om ja, följdfråga) Hur länge har Ni haft TV? 
För Laka: Familj = hushåll 

ja, har TV sedan år ......................................................................................... . 

2 nej, har inte skaffat TV 

annat svar: 

0 vet inte 
t 

• 



(11-19) 

11 

12 

13 

r 14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

• 
21 

1 

2 

3 

4 

0 

V 

På det här kortet finns det sammanställt några olika åsikter, som förekommer i den politiska 
diskussionen. Jag skulle vilja veta vilka Ni instämmer med och vilka Ni inte instämmer med. 

För Loko: Visa ip frågekortet. Fråga för varje påstående på kortet: 

Instämmer Ni med den åsikten? 

Markera nedan för varje frågenummer, om ip instämmer (= 1), inte instämmer (= 2) eller 
svarar >>vet inte>> ( = 0). 

Instämmer Instämmer inte Vet inte Annat svar 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

Hur pass intresserad är Ni av politik? Xr Ni mycket intresserad, ganska intresserad, inte 
särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? 

mycket intresserad 

ganska intresserad 

inte särskilt intresserad 

inte alls intresserad 

vet inte 

Jag skall nu fråga om några åsikter om politik, som man ibland hör att folk har. Och nu vill 
jag höra vad Ni tycker. Instämmer Ni med den här åsikten? >>Alla partier ger löften före va
let, som de inte på allvar försöker hålla när valet är över.>> 

1 ja, instämmer 

2 nej, instämmer inte 

annat svar: 

0 vet inte 



VI 

22 

23 

24 

25 

26 

Instämmer Ni med denna åsikt? >>Det skulle vara bättre om alla partier försökte ge efter på 
sina krav så att de kunde bli eniga i stället för att kritisera varandra så mycket som de gör 
nU.>> 

1 ja, instämmer 

2 nej, instämmer inte 

annat svar: 

0 vet inte 

Instämmer Ni för egen del med denna åsikt? >>Den politiska diskussionen före det här va
let har blivit så invecklad, att det blivit svårt för vanliga väljare, som inte är experter på po
litik, att sätta sig in i vad som egentligen skiljer partierna åt. >> 

1 ja, instämmer 

2 nej, instämmer inte 

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

0 vet inte ............................................................................................................. . 

Vilken av de här tre åsikterna stämmer bäst överens med Er uppfattning om dem som sitter 
i riksdagen P 
För Loko: Läs upp svarsalternativ 1-3. 

1 riksdagsmännen är i allmänhet ovanligt dugliga och kunniga människor 

2 riksdagsmännen brukar vara ungefär lika dugliga och kunniga som folk i allmänhet 

3 riksdagsmännen är i allmänhet mest bara pratmakare, som varken är särskilt dugliga eller 
kunniga 

annat svar: 

0 vet inte 

1 

2 

3 

4 

5 

Här har jag en plansch med några bilder och frågor. 
Först skulle jag be Er se på de här fotografierna, som föreställer de fem partiledarna. Vilka kom
mer Ni ihåg namnet på? 

För Loko: V isa ip planschen med partiledarporträtt. 

I p känner igen Ip känner ej igen 

Hagberg 1 0 

Hjalmarson 1 0 
Hedlund 1 0 

Ohlin 1 0 
Erlander 1 0 

Vi har i regel allmänna val här i landet vartannat år, men det finns olika slag av val. Vilket 
slag av val är det i år? 

1 andrakammarval 

2 kommunalval 

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

0 vet inte 

För Loko: Om ip missförstår frågans innebörd, får Loko säga: >> Vilket slag av representanter 
skall väljas?>> Undvik att direkt nämna de båda alternativen andrakammarval och kommunalval. 

t 

t 



27 

28 

29 

r 

30 

f' 31 

32 

Vilket eller vilka partier är med i den nuvarande regeringenP 

1 Socialdemokraterna 

VII 

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

0 vet inte 

Vilka väljer riksdagsmän till Riksdagens Första KammareP 

1 landstingen och stadsfullmäktige i vissa städer eller enbart landstingen 

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

0 vet inte 

Sedan årsskiftet finns det ju en allmän omsättningsskatt. Anser Ni att det var riktigt eller 
felaktigt att införa omsättningsskattP 

1 riktigt 

2 felaktigt 

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

0 vet inte 

Känner Ni till vilket eller vilka av partierna, som röstade för att man skulle införa allmän 
omsättningsskattP (Vilket eller vilka)P 

parti: ................................................................................................................. . 

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

0 vet inte 

Riksdagen har beslutat en lag om allmän tjänstepension. 

Anser Ni att lagen om allmän tjänstepension bör stå fast eller anser Ni att det vore bäst om 
den avskaffadesP 

1 beslutet bör stå fast 

2 bör avskaffas 

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

0 vet inte 

& det något eller några av partierna, som vill avskaffa den allmänna tjänstepensionen nu 
sedan den blivit beslutadP (Vilket eller vilka partierP) 

partier som vill avskaffa: ...................................................................................... . 

2 inget parti vill avskaffa 

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

0 vet inte 



VIII 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Det har föreslagits att barnbidraget till första barnet skulle avskaffas. Vad anser Ni själv: bör det 
avskaffas eller vara kvarP 

1 bör avskaffas 

2 bör vara kvar 

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

0 vet inte 

Känner Ni till vilket eller vilka av partierna, som vill att barnbidraget till första barnet skall 
avskaffasP (Vilket eller vilkaP) 

parti: ................................................................................................................. . 

annat svar: 

0 vet inte 

Det har också föreslagits att vissa statliga bolag skulle ombildas så att staten sålde ut aktier 
i bolagen i småposter till enskilda personer. Gillar Ni eller ogillar Ni det förslagetP 

1 gillar 

2 ogillar 

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

0 vet inte 

Känner Ni till vilket eller vilka av partierna, som har lagt fram det förslagetP 

För Loko: Frågan avser förslaget i fråga 35 

partier, som lagt fram förslaget: ............................................................................. . 

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

0 vet inte 

Vid folkomröstningen om tjänstepensionsfrågan var alla partier i riksdagen överens om att 
folkpensionen skulle höjas steg för steg under de närmaste åren. Anser Ni att riksdagen hit
tills har hållit det löftet till folkpensionärernaP 

1 ja, riksdagen har hållit löftet 

2 nej, riksdagen har inte hållit löftet 

annat svar: 

0 vet inte 

Känner Ni till vilket eller vilka av partierna, som sagt att riksdagen inte har hållit sitt löfte, 
och att man borde ha höjt folkpensionerna mera redan i årP 

parti(er), som ville höja folkpensionen mera: .............................................................. . 

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

0 vet inte 

l 



39 

40 

r 

41 

42 

43 

IX 

Nu skulle jag ställa några frågor om vad Ni tycker om den politik, som förts här i landet de 
senaste åren. Vilka av de saker, som jag nu talar om, tycker Ni beror mest på regeringens politik 
och vilka beror mest på andra orsaker? 

För Loko: Upprepa om så behövs för var och en av frågorna 39-42 frågan: Beror det mest på 

regeringens politik eller beror det mest på andra orsaker? 

Vi har ju i stort sett inte haft någon arbetslöshet under efterkrigstiden. (Beror det mest på re
geringens politik eller mest på andra orsaker?) 

1 beror mest på regeringens politik 

2 beror mest på andra orsaker 

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

4 vet inte 

Vi har ju bostadsbrist på många orter här i landet. (Beror det mest på regeringens politik eller 
mest på andra orsaker?) 

1 mest på regeringens politik 

2 mest på andra orsaker 

annat svar: 

4 vet inte 

De flesta kan väl sägas ha fått det ekonomiskt bättre sedan kriget. (Beror det mest på rege
ringens politik eller mest på andra orsaker?) 

1 mest på regeringens politik 

2 mest på andra orsaker 

annat svar: 

4 vet inte 

Priserna har ju stigit under efterkrigstiden och kronan har förlorat i värde. (Beror det mest 
på regeringens politik eller mest på andra orsaker?) 

1 mest på regeringens politik 
2 mest på andra orsaker 

annat svar: 
4 vet inte 

Anser Ni att den politik, som förts här i landet på senare år, på det hela taget har varit till 
fördel eller till nackdel för folk i Er samhällsställning, alltså med ungefär samma inkomster 
och liknande yrken som Ni (Er man)P 

1 till fördel 
2 till nackdel = 45 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 44 eller 45 
0 vet inte = 46 

För Loko: Ip som anser att politiken varit till fördel skall få fråga 44. Ip som anser att politiken 
varit till nackdel skall få fråga 45. Om ip:s svar inte är entydigt, och därför noterat vid >>annat 
svan, skall den av frågorna 44 och 45 som närmast motsvarar ip:s inställning ställas. 



X 

44 43:1 (ev. 43: >>annat svar») 

45 

46 

47 

Anser Ni att den politik som förts varit till fördel för alla samhällsklasser eller anser Ni, att 
den varit till nackdel för någon samhällsklass? 

(För Loko: Om >>till nackdel för någon samhällsklass>> ställes följdfråga:) 

Vilken eller vilka samhällsklasser tänker Ni på? 

1 till fördel för alla samhällsklasser = 46 

till nackdel för någon el. några samhällsklasser (anteckna vilka): 

0 vet inte = 46 

43:2 (ev. 43: >>annat svan) 

46 

Anser Ni att den politik som förts varit till nackdel för alla samhällsklasser eller anser Ni, att 
den varit till fördel för någon samhällsklass? 

(För Loko: Om >>till fördel för någon samhällsklass>> ställes följdfråga:) 

Vilken eller vilka samhällsklasser tänker Ni på? 

1 till nackdel för alla samhällsklasser 

till fördel för någon eller några samhällsklasser (anteckna vilka): 

0 vet inte 

Tror Ni att de flesta i Er samhällsställning kommer att rösta på ett och samma parti vid valet 
i år eller tror Ni att det blir mera jämnt fördelat mellan flera partier? 

1 de flesta samlar sig kring ett av partierna 

2 det blir ungefär jämnt fördelat mellan flera partier = 48 

0 vet inte = 48 

För Loko: Om ip:s svar är oklart markeras det av svarsalternativen 1 och 2, som ligger närmast 
ip:s uppfattning och noteras ev. kommentarer eller reservationer i ip:s svar på den prickade linjen. 

46:1 

Vilket parti tror Ni får mest röster bland väljare i Er samhällsställning vid valet i höst? 

1 Högerpartiet = 49 

2 Centerpartiet (Bondeförbundet) = 49 

3 Folkpartiet = 49 

4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) = 49 

5 Kommunisterna = 49 

annat parti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . = 49 

0 vet inte = 49 

l 



48 

49 

1"' 

50 

51 

XI 

46:2 eller 46:0 

Vilka tror Ni kommer att bli de två starkaste partierna bland väljare i Er samhällsställning 
vid valet i höstP 

1 Högerpartiet 
2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 
3 Folkpartiet 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 

annat parti: 
0 vet inte 

Man talar ju ofta om samhällsklasser eller liknande grupper i samhället. Vilken samhällsklass 
anser Ni att Ni själv kan räknas tillP 

ip räknar sig till: .................................................................................................. . 

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

För Loko: Vid >>annat svar» noteras t. ex. om ip förklarar att han (hon) icke räknar sig till någon 

samhällsklass. 

För Loko: Om det verkar sannolikt att alternativ 5 eller 6 nedan är tillämpligt ställ inlednings

/råga: >>Har Ni själv förvärvsarbete?>> eller >>Är det fler än Ni som arbetar på Er arbetsplats?>> 

Markera i så fall svaret utan att ställa huvudfrågan. 

Hur ofta brukar det förekomma att det blir diskussion eller samtal om politik bland dem som 
Ni har mest att göra med på arbetsplatsen, alltså Era arbetskamrater (medarbetare, kolleger)? 
Brukar det förekomma diskussioner om politik: ofta, bara vid något enstaka tillfälle eller 
inte allsP 

1 ofta 
2 bara vid något enstaka tillfälle 
3 inte alls 

annat svar: ........................................................................................................ . 
5 ensam på arbetsplatsen eller endast familjemedlemmar på arbetsplatsen = 52 
6 ej yrkesverksam = 52 
0 vet inte 

Till alla utom 50:5-6 

Vilket parti tror Ni har flest anhängare bland dem, som Ni har mest att göra med på arbets
platsen? 

För Loko: Om ip svarar >>jämnt fördelat på flera partier>> eller dyl., be ip ange de två partier, som 

har flest anhängare på arbetsplatsen. Markera i så fall båda partierna nedan. 

1 Högerpartiet 
2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 
3 Folkpartiet 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 

annat parti: ........................................................................................................ . 
0 vet inte 



XII 

52 

53 

54 

55 

Hur ofta brukar det förekomma att Ni talar om politik i Er familj P Brukar det förekomma 
ofta, bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? 

För Loko: Familj = medlemmar i hushållet. Markera svarsalternativ 5 nedan, om ip själv säger 
sig vara ensamstående. 

1 ofta 

2 bara vid något enstaka tillfälle 

3 inte alls 

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

5 ensamstående = 54 

0 vet inte 

Till alla utom 52:5 

Hur tror Ni att de andra i Er familj kommer att rösta? (Vilket parti?) 
För Loko: Om ip svarar >>/lera olika partier>> eller dyl. ber Loko att få notera vilka partier, som 
har anhängare inom familjen. 

1 Högerpartiet 

2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 

3 Folkpartiet 

4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 

5 Kommunisterna 

annat svar: 

0 vet inte 

Om Ni tänker på de 3-4 bekanta utanför familjen och arbetsplatsen, som Ni brukar umgås 
mest med, hur ofta brukar det förekomma att man talar om politik? Brukar det förekomma: 
ofta, bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? 

1 ofta 

2 bara vid något enstaka tillfälle 

3 inte alls 

annat svar: 

0 vet inte 

Hur tror Ni att de (alltså Era närmaste bekanta utanför familjen och arbetsplatsen) kommer 
att rösta vid valet i år? (Vilket parti?) 
För Loko: Markera nedan det eller de partier, som ip:s bekanta röstar på. Om ip svarar >>/lera 
olika partier>> eller dyl. ber Loko att få notera vilka partier det gäller. 

1 Högerpartiet 

2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 

3 Folkpartiet 

4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 

5 Kommunisterna 

annat svar: 

0 vet inte 



56 

1' 57 

61 

62 

XIII 

Hur brukar Ni själv göra, om Ni är med i ett sällskap där samtalet kommer in på politik. Vill 
Ni säga vilken av de här beskrivningarna, som Ni tycker passar bäst in på Er självP 
För Loko: Visa ip frågekort. 

1 Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik 
2 Jag brukar nog lyssna men lägger mig aldrig i diskussionen 
3 Det händer ibland men inte så ofta att jag säger ifrån vad jag själv tycker 
4 Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 

annat svar: 

0 vet inte 

Född 1936 eller tidigare 

Fråga 61-64 endast till ip, som är födda 
1936 eller tidigare. 
Om ip är född 1937-38, gå till fråga 75. 

Ip:s fö
delseår 

Jag skulle nu vilja ställa några frågor om tidigare val. Under 1958 hade vi ju två val. Det 
ena var på våren och det var ett extra riksdagsmannaval, det andra var på hösten och var ett 
kommunalval. Röstade Ni vid kommunalvalet på hösten? 

1 ja, röstade 
2 nej, röstade inte = 63 
0 vet inte = 63 

61:1 

Vilket parti röstade Ni på vid det valet (alltså hösten 1958)P 
1 Högerpartiet 
2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 
3 Folkpartiet 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 

annat parti: ........................................................................................................ . 
0 vet inte 



XIV 

63 

64 

65 

66 

Född 1936 eller tidigare 

Röstade Ni vid riksdagsmannavalet på våren 1958P 

1 ja, röstade 

2 nej, röstade inte = 65 eller 75 beroende på ålder 

0 vet inte = 65 eller 75 beroende på ålder 

63:1 

Vilket parti röstade Ni på då (alltså riksdagsmannavalet på våren 1958)? 

1 Högerpartiet 

2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 

3 Folkpartiet 

4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 

5 Kommunisterna 

annat parti: ........................................................................................................ . 

0 vet inte 

Född 1935 eller tidigare 

Fråga 65-66 endast till ip, som är födda 
1935 eller tidigare. 

Om ip är född 1936 gå direkt vidare till 
fråga 75. 

På hösten 1957 hade vi ju en folkomröstning i pensionsfrågan. Röstade Ni vid den folkom
röstningen? 

1 ja, röstade 

2 nej, röstade inte = 67 eller 75 beroende på ålder 

0 vet inte = 67 eller 7 5 beroende på ålder 

65:1 

Minns Ni hur Ni röstade vid den folkomröstningen? (På vilket förslag?) 

1 linje 1 (obligatorisk tilläggspension, soc.dem:s linje) 

2 linje 2 (personligt frivillig pension, centerpartiets linje) 

3 linje 3 (tilläggspension genom frivilliga avtal, högerns och folkpartiets linje) 

4 blankt (blank röstsedel) 

annat svar: 

0 vet inte 

För Loko: Om ip svarar >>frivilliglinjen>> eller dyl., försök få uppgift om därmed avses linje 2 
eller linje 3. 



67 

68 

69 

Född 1934 eller tidigare 

Fråga 67-68 endast till ip, som är födda 
1934 eller tidigare. 
Om ip är född 1935 gå direkt vidare till 
fråga 75. 

Om vi går tillbaka till 1956 års val, röstade Ni dåP 

1 ja, röstade 

2 nej, röstade inte = 69 eller 7 5 beroende på ålder 

0 vet inte = 69 eller 7 5 beroende på ålder 

67:1 

Vilket parti röstade Ni på dåP 

1 Högerpartiet 

2 Bondeförbundet (Landsbygdspartiet) 

3 Folkpartiet 

4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 

5 Kommunisterna 

XV 

annat parti: ........................................................................................................ . 

0 vet inte 

Född 1932 eller tidigare 

Fråga 69-74 endast till ip, som är födda 
1932 eller tidigare. 
Om ip är född 1933-1934 gå direkt 
vidare till fråga 75. 

Vilket parti brukade Ni rösta på vid valen närmast före 1956P 

1 Högerpartiet 

2 Bondeförbundet (Landsbygdspartiet) 

3 Folkpartiet 

4 Socialdemokra tema ( Ar betarepartiet) 

5 Kommunisterna 

6 har aldrig röstat före 1956 = 75 

annat parti: ........................................................................................................ . 

0 vet inte = 72 

För Lolco: Om ip svarar >>flera olika partier>> eller dyl., fråga: >> Vilket parti röstade Ni på senaste 
gången före 1956?>> Anteckna svaret här och markera sedan alternativ 2 på fråga 70: 



XVI 

70 

71 

72 

73 

74 

69: 1-5 eller >>annat parti>> 

Har Ni röstat på det partiet alla gånger förut, då Ni har röstat? 

För Loko: Frågan gäller som synes om ip bytt parti vid något tillfälle före 1956. 

1 ja, alla gånger = 73 

2 nej, inte alla gånger 

0 vet inte 

70:2 eller 70:0 

Kommer Ni ihåg när Ni började rösta på det partiet? (När?) 

För Loko: Frågan gäller alltså det parti, som ip nämnt vid fråga 69. 

tidpunkt: ........................................................................................................... . 

0 vet inte 

För Loko: Även ungefärlig tidpunkt kan antecknas. Försök dock placera in svaret åtminstone 
inom någon av följande perioder: 1950 eller senare, 1946-1948, 1940-1944, 1932-1938, 
1920-1930, före 1920. 

70:2 eller 70:0 eller 69:0 

Kommer Ni möjligen ihåg vilket parti Ni röstade på första gången Ni röstade? (Vilket parti?) 

1 Högerpartiet ( eller motsvarande) 
2 Bondeförbundet 
3 Folkpartiet (Liberalerna, Frisinnade) 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 

annat parti: ........................................................................................................ . 
0 vet inte 

1 
2 
3 
4 

0 

Född 1932 eller tidigare 

Det är ju inte så ovanligt att man ibland avstår från att rösta. Hur har Ni själv brukat göra? 
Har Ni brukat rösta alltid, nästan alltid, bara ibland eller aldrig? 

alltid 
nästan alltid 
bara ibland 
aldrig 
annat svar: 
vet inte 

Född 1932 eller tidigare 

Minns Ni ungefär vilket år det var, som Ni röstade för första gången? 

(När?) 

tidpunkt: 

annat svar: 

I 



75 

76 

77 

78 

XVII 

Vet Ni vilket parti Er far brukar (brukade) rösta på? (Vilket parti?) 

För Loko: Om fadern är död, markeras ändå det parti som han under livstiden brukade rösta på. 
Om ip svarar att fadern brukat rösta på flera olika partier, så ange om möjligt vilket parti han 
brukat rösta på under senare år. 

1 Högerpartiet (eller motsvarande) 
2 Centerpartiet (Landsbygdspartiet Bondeförbundet) 
3 Folkpartiet (Frisinnade, Liberaler) 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 

annat parti eller annat svar: ................................................................................... . 
0 vet inte 

Hur stor förändring på förhållandena här i landet tror Ni att det skulle bli, om vi efter valet 
i höst får en regering, där bara borgerliga partier men inte socialdemokraterna är med? 

För Loko: Läs upp svarsalternativ 1-4 

1 mycket stor förändring 
2 ganska stor förändring 
3 inte särskilt stor förändring 
4 ingen förändring alls 

annat svar: 
0 vet inte 

Tror Ni att Ni själv skulle vinna eller förlora något på att det kom en ny regering. (Om ja, 
följdfråga:) På vilket sätt anser Ni att Ni skulle vinna eller förlora? 

För Loko: Markera svaret på inledningsfrågan genom att ringa tillämplig siffra. Notera ip:s 
svar på följdfrågan på prickade linjer vid det tillämpliga svarsalternativet. 

1 skulle vinna på grund av att: ............................................................................. . 

2 skulle förlora på grund av att: ............................................................................. . 

3 skulle varken vinna eller förlora 

0 vet inte 

När vi nu talar om valet i år, skulle jag vilja fråga: 
Vilket av partierna tycker Ni bäst om? 

1 Högerpartiet 
2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 
3 Folkpartiet 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 

annat parti: ....................................................................................................... .. 
0 tvekar mellan flera partier, har inte bestämt sig, gillar inget parti, känner inte till parti

erna= 84 
X vägrar svara (uttryckligen) = 84 

För Loko: X markeras endast om ip uttryckligen säger att han inte vill tala om vilket parti han 
sympatiserar med. Alla övriga - tveksamma och oinformerade - ges markering 0. 



XVIII 

79 

80 

81 

82 

83 

7 8: 1- 5 eller >>annat parti >> 

Frågorna 79-83 endast till ip, som svarat 
78: 1-5 eller >>annat parti>> = nämnt 
något parti, som ip tycker bäst om. 
Övriga till 84 

En del är ju starkt övertygade anhängare till sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. 
Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna till Ert parti? 

1 ja, starkt övertygad 
2 nej, inte starkt övertygad 

annat svar: 
0 vet inte 

78: 1-5 eller >>annat parti>> 

Vad tycker Ni att ...... (här nämner Loko det parti, som ip tycker bäst om) först och främst 
bör arbeta för under de närmaste åren? 

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

7 8: 1- 5 eller >>annat parti>> 

Vad tycker Ni är det viktigaste som . ..... (här nämner Loko det parti, som ip tycker bäst om) 
har uträttat eller arbetat för under tidigare årP 

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

7 8: 1- 5 eller >>annat parti >> 

Xr det någon av de nu eller tidigare ledande personerna i ...... (här nämner Loko det parti, 
som ip tycker bäst om), som Ni har fått ett särskilt förtroende förP (Om, ja:) VemP 

ja (personens namn antecknas): ............................................................................. . 

annat svar: 
0 vet inte 

78: 1-5 eller >>annat parti>> 

Känner Ni till namnet på någon av dem, som står på Ert partis valsedel i den här valkretsen 
vid valet i årP 

namn: 
0 vet inte 

Oavsett svaret på fråga 83, gå1· Loko till ANVISNING före fråga 88 och ställer 
där anvisad fråga, 



84 

84 B 

85 

86 

87 

78:0 eller 78: X 

Frågorna 84-87 endast till ip, som svarat 78:0 = tvekar 
mellan flera partier etc. el. 78:X = vägrar svara. Övriga 
till ANVISNING före fråga 88 

XIX 

Vad tycker Ni att ett parti, som Ni skulle kunna tänka Er att rösta på, först och främst bör 
arbeta för under de närmaste åren? 

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

78: 0 eller 78: X 

Kan Ni säga något som Ni tycker är särskilt viktigt av det som något av partierna uträttat 
eller arbetat för under tidigare år? 

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

78:0 eller 78: X 

M det någon av de nu eller tidigare ledande personerna i svensk politik, som Ni har fått ett 
särskilt förtroende för? (Om ja:) Vem? 

ja (personens namn antecknas): ............................................................................. . 

annat svar: 
0 vet inte 

78: 0 eller 78: X 

Om Ni skulle säga två av partierna, som Ni tycker verkar bättre än de andra, vilka skulle 
Ni då välja? 
För Loko: Markera de två partier, som ip nämner. Om ip bara kan nämna ett parti, noteras 
detta och Loko ställer fråga 87 i tillämplig del. 

1 Högerpartiet 
2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 
3 Folkpartiet 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 

annat parti: ....................................................................................................... .. 
0 vet inte = ANVISNING före fråga 88. 

86: 1-5 eller >>annat parti>> 

Känner Ni till namnet på någon av dem, som står på de här partiernas valsedlar i Er valkrets 
vid valet i år? 
För Loko: Frågan avser de båda partier, som ip nämnde i svaret på fråga 86. Ange nedan både 
kandidatens namn och parti. 

parti: ................. . namn: ................................................................................ . 

parti: ................. . namn: ................................................................................ . 

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



XX 

88 

89 

90 

ANVISNING 

Markera nedan vilket alternativ som är tillämpligt och gå till 
den fråga som anvisas. 

l ip byter parti vid årets val = tycker nu bäst om ett 
annat parti än det som ip röstade på vid senaste 
val, som ip deltog i .................................... = 88 

2 ip har blivit tveksam = svarat 78:0 men har enligt egen 
uppgift förut röstat på ett av partierna .......... = 88 

3 alla övriga .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . = 91 

Ip:s nuvarande partisympati = fråga 78. Ip:s partisympati 
vid senaste val, som ip deltog i = 62 för flertalet ip, jfr an
nars den tillämpliga av frågorna 64, 68 och 69. Ip som inte 
ändrat åsikt, ip som aldrig röstat förut och ip som vägrat sva
ra betr. partisympati vid tidigare val, markeras vid alt. 3. 

>>ANVISNING>> - alt. 1 eller 2 (ip byter parti vid årets val eller blivit tveksam) 

Ni nämnde nyss att Ni förra gången röstade på ....... (Parti vid senaste val som ip deltog i). 
Kan Ni säga när Ni på allvar började fundera på att byta parti? Var det nu inför valet eller 
tidigare? 

1 nu inför valet 
2 tidigare 

annat svar: 
0 vet inte 

>>ANVISNING>> - alt. 1 eller 2 

itr det någon som Ni känner väl, t. ex. i familjen eller bland bekanta, som ändrat åsikt på 
samma sätt som Ni sedan förra valet? (Om ja, följdfråga:) itr det någon i familjen eller någon 
annan bekant? 

För Laka: Markera, om så behövs, flera alternativ. 

1 någon i familjen har ändrat åsikt 
2 någon annan bekant har ändrat åsikt 
3 känner ingen som ändrat åsikt 

annat svar: 
0 vet inte 

>>ANVISNING>> - alt. 1 eller 2 

Tycker Ni själv att det är någon i familjen eller bland bekanta, som har påverkat eller över
talat Er att ändra åsikt? (Om ja, följdfråga:) itr det någon i familjen eller någon annan be
kant, som Ni tänker på? 

För Laka: Markera, om så behövs, flera alternativ. 

1 någon i familjen har påverkat 
2 någon annan bekant har påverkat 
3 ingen har påverkat 

annat svar: 
0 vet inte 



91 

91 B 

92 

93 

94 

95 

Tänker Ni rösta vid valet i årP 

1 ja, tänker rösta 

2 nej, tänker inte rösta 

annat svar: 

0 vet inte 

XXI 

Och så skulle jag bara vilja be om några avslutande upplysningar. Xr Ni: gift, ogift, änka/änk
ling eller frånskild? 

1 gift 

2 ogift 

3 änka/änkling 

4 frånskild 

Har Ni någon skolutbildning utöver folkskolanP (VilkenP) 

ja, utbildning utöver folkskolan (anteckna vilken) 

2 nej 

Vilket yrke har NiP 

Om ip är gift kvinna eller en äldre person, ställes i tveksamma fall följdfrågan: A.'r Ni verksam 
i yrket för närvarande? Icke yrkesverksamma markeras 2 nedan. 

nuvarande yrke: ................................................................................. = 95 ev. 96 

2 ej yrkesverksam 

93: 2 (ej yrkesverksam) 

(Bar Ni tidigare haft förvärvsarbete?) Vilket yrke hade Ni förutP 

tidigare yrke: ..................................................................................................... . 

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

För Loko: Inledningsfrågan inom parentes ställes endast om det föreligger någon tvekan om 
att ip haft förvärvsarbete. 

Ej till jordbrukare men till alla andra, som är eller varit yrkesverksamma 

Xr Ni: tjänsteman, arbetare, företagare eller fri yrkesutövare? 

För Loko: Om ip icke längre är yrkesverksam frågas: Var Ni tjänsteman etc. 

1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 företagare eller fri yrkesutövare 



XXII 

96 

97 

98 

99 

100 

Till alla - även jordbrukare - som är eller varit yrkesverksamma. 

Har Ni någon gång bytt yrke så, att Ni tidigare varit: tjänsteman, arbetare, företagare eller 
fri yrkesutövare eller jordbrukare? (Här nämner Loko de lcategorier, som ip icke angivit sig 
tillhöra vid frågan 95. För jordbrukare nämnes samtliga kategorier utom "jordbrukare".) 

1 ja, har tidigare varit tjänsteman 

2 ja, har tidigare varit arbetare 

3 ja, har tidigare varit företagare eller fri yrkesutövare 

4 ja, har tidigare varit jordbrukare 

5 nej = 98 eller 99 

96:1-4 

När gick Ni över till att bli ..... . P (Här nämner Loko den yrkesställning, som angavs i fråga 
95, alltså nuvarande eller senaste yrkesställning.) 

tidpunkt: ........................................................................................................... . 

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

Till alla yrkesverksamma som icke är jordbrukare 

Ar Ni medlem i någon fackförening för arbetare/fackförening för tjänstemän/förening för 
företagare eller arbetsgivare/förening för fria yrkesutövare? (Vilken?) 

För Loko: Välj det tillämpliga alternativet i frågan. Ange organisationens namn. 

medlem i fackförening för arbetare/tjänstemän: ........................................................ . 

medlem i förening för företagare, arbetsgivare eller fria yrkesutövare: 

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

4 nej, inte medlem 

Till yrkesverksamma jordbrukare 

Kr Ni medlem i RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk) eller någon annan förening för 
jordbrukare? 

ja, medlem i ........................................................................................................ . 

2 nej, inte medlem 

Kr Ni medlem i något parti? (Vilket?) 

1 Högerpartiet 
2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 
3 Folkpartiet 
4 Socialdemokratiska partiet (SAP) 
5 Kommunistiska partiet 

annat parti: ........................................................................................................ . 
'i nej, inte medlem 
0 vet inte 
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XXIII 

Till alla som enligt 98-100 är medlemmar i någon organisation eller något parti 

Räknar Ni Er till de aktiva i ....... P (Här nämner Loko de organisationer/parti, som ip är 
medlem i.) 

ja, aktiv i (organisation och/eller parti): ..................................................................... . 

2 inte aktiv i någon 

0 vet inte 

För Loko: Anteckna organisation/parti, som ip är aktiv i. 

Fråga 102-105 endast till gifta kvinnor 
och änkor. Övriga till fråga 106 

102 Till gifta kvinnor och änkor 

Vilket yrke har (hade) Er manP 
mannen är yrkesverksam och hans yrke är: ............................................................. .. 

mannen är icke yrkesverksam (eller avliden), hans yrke var: ...................................... . 

För Loko: svar av typen >>pensionär>> är icke tillräckliga, fråga i så fall om tidigare yrke. 

1 O 3 Till gifta kvinnor och änkor utom jordbrukarhustrur 

104 

A'.r Er man tjänsteman, arbetare, företagare eller fri yrkesutövare? 
1 tjänsteman 
2 arbetare 
3 företagare eller fri yrkesutövare 

Till alla gifta kvinnor och änkor - även jordbrukarhustrur 

Har Er man någon gång bytt yrke så, att han tidigare varit tjänsteman, arbetare, företagare 
eller fri yrkesutövare eller jordbrukare? (Här nämner Loko de av ovanstående kategorier, som 
ip icke angivit att maken tillhör vid fråga 103, för jordbrukare nämnes samtliga kategorier 
utom "jordbrukare".) 

1 ja, har tidigare varit tjänsteman 
2 ja, har tidigare varit arbetare 
3 ja, har tidigare varit företagare eller fri yrkesutövare 
4 ja, har tidigare varit jordbrukare 
5 nej = 106 
0 vet inte = 106 

105 104: 1-4 
När gick Er man över till att bli ...... P (Här nämner Loko den yrkesställning, som angavs 
av ip vid fråga 103) 

tidpunkt: ........................................................................................................... . 

annat svar: ........................................................................................................ . 
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106 Medan vi nu talar om yrken skulle jag också vilja fråga vilket yrke Er far har (hade)? 

107 

faderns yrke: ...................................................................................................... . 

För Loko: Om ip:s far icke längre är yrkesverksam eller är avliden, fråga efter hans tidigare 
yrke. Svar av typen >>pensionär>> eller dyl. är icke tillräckligt, fråga i så fall om tidigare yrke. 
Anteckna, i fall där tveksamhet kan uppkomma, om fadern är tjänsteman, arbetare eller före
tagare. 

När Ni själv växte upp bodde Ni då på ren landsbygd, i ett samhälle på landsbygden eller i 
en stad? (Om ip svarar stad:) Bodde Ni i en storstad, alltså i Stockholm, Göteborg eller Malmö? 

1 på ren landsbygd 

2 i samhälle 

3 i en mindre eller mellanstor stad 

4 i en storstad ( = Stockholm, Göteborg eller Malmö) 

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

För Loko: Om ip säger sig ha bott på flera orter under uppväxttiden, noteras den ortstyp där ip ,.,.. 
bodde, då ip slutade skolan. 
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LOKO:S NOTERINGAR 
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INTERVJUDATA 

1 Adressförändring inom orten 

Avflyttad från orten. Ny adress: ............................................................................. . 

3 Okänd adress 

Oanträffbar av annan anledning. Vilken? 

Sökt utan att intervjun kommit till stånd 

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

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 

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

P 326 Pue nr: . . . . .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. IP nr: ............................................ . 

Lok os namn: .......................................................................................................... . 



,/ 

• 
• 

P 326 

STATISTISKA CENTRALBYRÅNS 
UTREDNINGSINSTITUT 
STOCKHOLM 5 

STATSVETENSKAPLIGA 
INSTITUTIONEN 
GÖTEBORGS UNIVERSITET 

VALUNDERSÖKNING 1960 
ETAPP Il 

Pue nr: ................. . Ip nr: ................. . l~ödelseår noteras i ruta före fråga (il. 

Intervjudatum: .............. . Intervjun påbörjad kl.: avslutad kl.: 

I 
Det har ju 

1 

I I I 
varit val i höst och jag har fått i uppdrag att ställa några frågor i samband med valet. 

Jag börjar med en fråga om tidningar: 
Vilken eller vilka tidningar brukar Ni läsa dagligenP 
Tilläggs/råga A: Vilken eller vilka prenumererar Ni (eller någon i Er familj) påP 
Tilläggs/råga B: Känner Ni till vilket parti som . .... (tidningens namn) stöderP (Vilket partiP) 

För Loko: Tidningarnas namn noteras med en tidning på varje rad nedan. Aven tidningar 
av nyhetskaraktär, som utkommer 2 eller 3 dagar pr vecka, noteras. Prenumeration enligt Till
läggsfråga A markeras med kryss. Tilläggs/råga B ställes för var och en av de timiingar, som 
ip brukar läsa. 

Tidning Prenumeration Parti Vet ej 
parti 

0 

0 

0 

0 



Il 

2 

3 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 
0 

På det här kortet finns angivet några olika slag av innehåll i dagstidningarna. Hur mycket 
brukar Ni läsa om de här olika sakerna i tidningarnaP 

För Loko: Visa ip frågekortet. Fråga för varje innehållskategori vilket svarsalternativ, som pasMr 
bäst in på ip. Obs. att svarsalternativen inte är lika på kortets övre och nedre del. Markera ge
nom att ringa in siffra för tillämpligt svarsalternativ. Om ip läser endast 2- eller 3- dagarstid
ning, är »varje dag>> = varje utgivningsdag. 

Övre delen av frågekortet 

Aldrig Sällan Ofta Varje Vet inte 
dag 

Sport 1 2 3 4 0 
Politiska ledarartiklar 1 2 3 4 0 
>>Familjenyheter>> (födel-
sedagar, vigslar och dyl.) 1 2 3 4 0 
Följetong eller novell 1 2 3 4 0 

Nedre delen av frågekortet 
Politiska nyheter från utlandet Nyheter om olyckor och brott 

1 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . hoppar alltid över sådana nyheter .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 

2 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . brukar inte läsa mycket mer än .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . 2 
rubrikerna 

3 .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. läser hela artiklar när någon stor .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 
händelse inträffar 

4 .............................. läser nästan allt som står av så- .............................. 4 
dana nyheter 

0 .............................. vet inte .............................. 0 

Har Ni läst någon av de broschyrer eller andra skrifter, som partierna sände ut till väljarna före 
valet i årP (Om ja, följdfråga:) Från vilket parti kom den (eller de)P (Har Ni läst någon broschyr 
från något annat partiP) 

För Loko: Markera nedan vid samtliga de partier, vilkas broschyrer ip läst. Frågan avser allg 
slag av broschyrer, valtidningar och flygblad. // 

ja, läst Högerbroschyr(er) 

ja, läst Centerpartibroschyr(er) 

ja, läst, Folkpartibroschyr(er) 

ja, läst, Socialdemokratisk brosehyr(er) 

ja, läst, Kommunistisk broschyr(er) 

ja, läst broschyr(er), men vet inte vilket parti 

nej, har inte läst broschyr 

vet inte 

t_ 

• 
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s 

• 
6 

111 

Radio och TV hade ju en del del program inför valet i är. Lyssnade Ni på några av de här pro
grammen i Radio eller TVP 
För Loko: Visa ip frågekortet. För varje program ställes frågorna: Lyssnade Ni på detta? (Om 
ja, följdfrågor:) Lyssnade Ni på helaP Var det i radio eller TVP 
För Loko: Markera svaren på båda följdfrågorna vid de program som ip lyssnat på. 

Lyssnade på Lyssnade ej 
hela en del Radio TV eller vet inte 

Partiernas presentationsprogram i TV 

22/8 Centerpartiet ........................ 2 1 y 0 
23/8 Folkpartiet ··························· 2 1 y 0 
24/8 Högern ................................. 2 1 y 0 
25/8 Kommunisterna .................. 2 1 y 0 
26/8 Socialdemokraterna ··············· 2 1 y 0 

4/9 Debatt om den ekonomiska poli-
tiken i TV och Radio .................... 2 1 X y 0 

Partiledarintervjuer i TV och Radio 

11/9 Kommunisterna ...................... 2 1 X y 0 
12/9 Socialdemokraterna ................. 2 1 X y 0 
13/9 Folkpartiet ··························· 2 1 X y 0 
14/9 Högern ................................. 2 1 X y 0 
15/9 Centerpartiet ························· 2 1 X y 0 
16/9 Partiled,ardebatt i TV och Radio ... 2 1 X y 0 

Till alla som lyssnat på något program i Radio eller TV 

Minns Ni någon av deltagarna i Radions och TV:s program inför valet, som Ni tyckte 
gjorde ett särskilt gott personligt intryck? (VemP) 

ja, namn: ........................................................................................................... . 

2 nej 

0 vet inte 

Till alla som lyssnat på något program i Radio eller TV 

Minns Ni någon av deltagarna i Radions och TV:s program inför valet, som Ni tyckte 
gjorde ett särskilt dåligt personligt intryck?( VemP) 

ja, namn: ........................................................................................................... . 

2 nej 

0 vet inte 



IV 

7 

8 

9 

10 

Bur tycker Ni det brukar vara, när man lyssnar på program i Radio eller TV, där man får 
höra hur olika partier kritiserar varandra. Tycker Ni att man får en klarare uppfattning om 
politiken eller tycker Ni att det bara verkar mera invecklatP 
För Loko: Om ip svarar att ip inte lyssnat på något program, frågar Loko hur ip tycker att det 
brukat vara vid tidigare val. 

1 man får en klarare uppfattning 

2 det verkar mera invecklat 

annat svar: 

0 vet inte 

Bar Ni (eller Er familj) skaffat TVP (Om ja, följdfråga) Bur länge har Ni haft TVP 
För Loko: Familj= hushåll 

ja, har TV sedan år ........................................................................................ .. 

2 nej, har inte skaffat TV 

annat svar: 

0 vet inte 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'i 

0 

1 
2 

3 

4 

5 

Har Ni varit på något valmöte, som något av partierna anordnat före valet i årP (Om ja, följd
fråga:) Vilket (eller vilka) av partierna ordnade mötetP (Har Ni varit på något annat partis 
mötenP) 

För Loko: Markera, om så behövs, flera alternativ. 

ja, på Högerpartiets möte(n) 

ja, på Centerpartiets möte(n) 

ja, på Folkpartiets möte(n) 

ja, på Socialdemokraternas möte(n) 

ja, på Kommunisternas möte(n) 

ja, men vet inte vilket parti 

nej, har inte varit på valmöte 

vet inte 

Anser Ni för egen del att Ni fick upplysningar om valet på det bästa och klaraste sättet genom: 
Radio, TV, tidningar, valbroschyrer eller valmötenP 

För Loko: Om ip nämner två alternativ samtidigt, frågar Loko vilket av de två, som varit allra 
mest givande, och markerar detta. Undvik alltså att markera mera än ett alternativ. 

Upplysningar på bästa och klaraste sättet genom: 

Radio 

TV 

Tidningar 

Val broschyrer 

Valmöten 

annat svar: 

--1 

l 

I 
L ..__ 
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2 

3 

4 

0 

V 

På det här kortet finns det sammanställt några olika åsikter, som förekommer i den politiska 
diskussionen. Jag skulle vilja veta vilka Ni instämmer med och vilka Ni inte instämmer med. 

För Loko: Visa ip frågekortet. Fråga för varje påstående på kortet: 

Instämmer Ni med den åsiktenP 

Markera nedan för varje frågenummer, om ip instämmer (= 1), inte instämmer (= 2) eller 
svarar >>vet inte>> ( = 0). 

Instämmer Instämmer inte Vet inte Annat svar 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 2 0 

Hur pass intresserad är Ni av politikP Xr Ni mycket intresserad, ganska intresserad, inte 
särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik:P 

mycket intresserad 

ganska intresserad 

inte särskilt intresserad 

inte alls intresserad 

vet inte 

Jag skall nu fråga om några åsikter om politik, som man ibland hör att folk har. Och nu vill 
jag höra vad Ni tycker. Instämmer Ni med den här åsiktenP >>Alla partier ger löften före va
let, som de inte på allvar försöker hålla när valet är över.>> 

1 ja, instämmer 

2 nej, instämmer inte 

annat svar: 

0 vet inte 



VI 

22 

23 

24 

25 

26 

Instämmer Ni med denna åsikt? >>Det skulle vara bättre om alla partier försökte ge efter på 
sina krav så att de kunde bli eniga i stället för att kritisera varandra så mycket som de gör 
nU.>> 

1 ja, instämmer 

2 nej, instämmer inte 

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

0 vet inte 

Instämmer Ni för egen del med denna åsikt? >>Den politiska diskussionen före det här va
let blev så invecklad, att det blivit svårt för vanliga väljare, som inte är experter på politik, att 
sätta sig in i vad som egentligen skiljer partierna åt.>> 

1 ja, instämmer 

2 nej, instämmer inte 

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

0 vet inte ............................................................................................................. . 

Vilken av de här tre åsikterna stämmer bäst överens med Er uppfattning om dem som sitter 
i riksdagen? 

För Loko: Läs upp svarsalternativ 1-3. 

1 riksdagsmännen är i allmänhet ovanligt dugliga och kunniga människor 

2 riksdagsmännen brukar vara ungefär lika dugliga och kunniga som folk i allmänhet 

3 riksdagsmännen är i allmänhet mest bara pratmakare, som varken är särskilt dugliga eller 
kunniga 

annat svar: 

0 vet inte 

1 

2 

3 

4 

5 

Här har jag en plansch med några bilder och frågor. 
Först skulle jag be Er se på de här fotografierna, som föreställer de fem partiledarna. Vilka kom
mer Ni ihåg namnet påP 

För Loko: V isa ip planschen med partiledarporträtt. 

Ip känner igen Ip känner ej igen 

Hagberg 1 0 
Hjalmarson 1 0 
Hedlund 1 0 
Ohlin 1 0 
Erlander 1 0 

Vi har i regel allmänna val här i landet vartannat år, men det finns olika slags val. Vilket 
slags val var det i årP 

1 andrakammarval 

2 kommunalval 

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

0 vet inte 

För Loko: Om ip missförstår frågans innebörd, får Loko säga: >> Vilket slag av representanter 
skall väljas?>> Undvik att direkt nämna de båda alternativen andrakammarval och kommunalval. 

"--" 

'--..b 

V, 

.t../, 



27 

28 

29 

30 

31 

32 

Vilket eller vilka partier är med i den nuvarande regeringenP 

1 Socialdemokraterna 

VII 

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

0 vet inte 

Vilka väljer riksdagsmän till Riksdagens Första KammareP 

1 landstingen och stadsfullmäktige i vissa städer eller enbart landstingen 

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

0 vet inte 

Sedan årsskiftet finns det ju en allmän omsättningsskatt. Anser Ni att det var riktigt eller 
felaktigt att införa omsättningsskattP 

1 riktigt 

2 felaktigt 

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

0 vet inte 

Känner Ni till vilket eller vilka av partierna, som röstade för att man skulle införa allmän 
omsättningsskattP (Vilket eller vilka)P 

parti: ................................................................................................................. . 

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

0 vet inte 

Riksdagen har beslutat en lag om allmän tjänstepension. 

Anser Ni att lagen om allmän tjänstepension bör stå fast eller anser Ni att det vore bäst om 
den avskaffadesP 

1 beslutet bör stå fast 

2 bör avskaffas 

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

0 vet inte 

itr det något eller några av partierna, som vill avskaffa den allmänna tjänstepensionen nu 
sedan den blivit beslutadP (Vilket eller vilka partierP) 

partier som vill avskaffa: ...................................................................................... . 

2 inget parti vill avskaffa 

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

0 vet inte 



VIII 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Det har föreslagits att barnbidraget till första barnet skulle avskaffas. Vad anser Ni själv: bör det 
avskaffas eller vara kvarP 

1 bör avskaffas 

2 bör vara kvar 

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

0 vet inte 

Känner Ni till vilket eller vilka av partierna, som vill att barnbidraget till första barnet skall 
avskaffas? (Vilket eller vilkaP) 

parti: ................................................................................................................. . 

annat svar: 

0 vet inte 

Det har också föreslagits att vissa statliga bolag skulle ombildas så att staten sålde ut aktier 
i bolagen i småposter till enskilda personer. Gillar Ni eller ogillar Ni det förslaget? 

1 gillar 

2 ogillar 

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

0 vet inte 

Känner Ni till vilket eller vilka av partierna, som har lagt fram det förslaget? 

För Loko: Frågan avser förslaget i fråga 35 

partier, som lagt fram förslaget: ............................................................................. . 

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

0 vet inte 

Vid folkomröstningen om tjänstepensionsfrågan var alla partier i riksdagen överens om att 
folkpensionen skulle höjas steg för steg under de närmaste åren. Anser Ni att riksdagen hit
tills har hållit det löftet till folkpensionärernaP 

1 ja, riksdagen har hållit löftet 

2 nej, riksdagen har inte hållit löftet 

annat svar: 

0 vet inte 

Känner Ni till vilket eller vilka av partierna, som sagt att riksdagen inte har hållit sitt löfte, 
och att man borde ha höjt folkpensionerna mera redan i årP 

parti(er), som ville höja folkpensionen mera: ..............•.........•.................... ;· ................ . 

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

0 vet inte 
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43 

IX 

Nu skulle jag ställa några frågor om vad Ni tycker om den politik, som förts här i landet de 
senaste åren. Vilka av de saker, som jag nu talar om, tycker Ni beror mest på regeringens politik 
fram till valet i år och vilka beror mest på andra orsaker? 

För Loko: Upprepa om så behövs för var och en av frågorna 39-42 frågan: Beror det mest på 

regeringens politik fram till valet i år eller beror det mest på andra orsaker? 

Vi har ju i stort sett inte haft någon arbetslöshet under efterkrigstiden. (Beror det mest på re
geringens politik fram till valet i år eller mest på andra orsaker?) 

1 beror mest på regeringens politik 

2 beror mest på andra orsaker 

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

4 vet inte 

Vi har ju bostadsbrist på många orter här i landet. (Beror det mest på regeringens politik fram 
till valet i år eller mest på andra orsaker?) 

1 mest på regeringens politik 

2 mest på andra orsaker 

annat svar: 

4 vet inte 

De flesta kan väl sägas ha fått det ekonomiskt bättre sedan kriget. (Beror det mest på rege
ringens politik fram till valet i år eller mest på andra orsaker?) 

1 mest på regeringens politik 

2 mest på andra orsaker 

annat svar: 

4 vet inte 

Priserna har ju stigit under efterkrigstiden .och kronan har förlorat i värde. (Beror det mest 
på regeringens politik fram till valet i år eller mest på andra orsaker?) 

1 mest på regeringens politik 
2 mest på andra orsaker 

annat svar: 
4 vet inte 

Anser Ni att den politik, som förts här i landet på senare år, på det hela taget har varit till 
fördel eller till nackdel för folk i Er samhällsställning, alltså med ungefär samma inkomster 
och liknande yrken som Ni (Er man)? 

1 till fördel 
2 till nackdel = 45 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 44 eller 45 
0 vet inte = 46 

För Loko: Ip som anser att politiken varit till fördel skall få fråga 44. Ip som anser att politiken 
varit till nackdel skall få fråga 45. Om ip:s svar inte är entydigt, och därför noterat vid >>annat 
svar>>, skall den av frågorna 44 och 45 som närmast motsvarar ip:s inställning ställas. 



X 

44 43:1 (ev. 43: >>annat svar») 

45 

46 

47 

Anser Ni att den politik som förts varit till fördel för alla samhällsklasser eller anser Ni, att 
den varit till nackdel för någon samhällsklass? 

(För Loko: Om >>till nackdel för någon samhällsklass>> ställes följdfråga:) 

Vilken eller vilka samhällsklasser tänker Ni på? 

1 till fördel för alla samhällsklasser = 46 

till nackdel för någon el. några samhällsklasser (anteckna vilka): 

0 vet inte = 46 

43:2 (ev. 43: >>annat svar») 

46 

Anser Ni att den politik som förts varit till nackdel för alla samhällsklasser eller anser Ni, att 
den varit till fördel för någon samhällsklass? 

(För Loko: Om >>till fördel för någon samhällsklass>> ställes följdfråga:) 

Vilken eller vilka samhällsklasser tänker Ni på? 

1 till nackdel för alla samhällsklasser 

till fördel för någon eller några samhällsklasser (anteckna vilka): 

0 vet inte 

Tror Ni att de flesta i Er samhällsställning röstade på ett och samma parti vid valet i år eller tror 
Ni att det blev mera jämnt fördelat mellan ilera partier? 

1 de flesta samlar sig kring ett av partierna 

2 det blir ungefär jämnt fördelat mellan flera partier = 48 

0 vet inte = 48 

För Loko: Om ip:s svar är oklart markeras det av svarsalternativen 1 och 2, som ligger närmast 
ip:s uppfattning och noteras ev. kommentarer eller reservationer i ip:s svar på den prickade linjen. 

46:1 

Vilket parti tror Ni fick mest röster bland väljare i Er samhällsställning vid valet i höst? 

1 Högerpartiet = 49 

2 Centerpartiet (Bondeförbundet) = 49 

3 Folkpartiet = 49 

4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) = 49 

5 Kommunisterna = 49 

annat parti: . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . = 49 

0 vet inte = 49 



48 

,( 

49 

50 

51 

XI 

46:2 eller 46:0 

Vilka tror Ni blev de två starkaste partierna bland väljare i Er samhällsställning vid valet i höst? 

1 Högerpartiet 

2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 

3 Folkpartiet 

4 Socialdemokraterna ( Ar betarepartiet) 

5 Kommunisterna 

annat parti: 

0 vet inte 

Man talar ju ofta om samhällsklasser eller liknande grupper i samhället. Vilken sambällsklass 
anser Ni att Ni själv kan räknas till? 

ip räknar sig till: .................................................................................................. . 

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

För Loko: Vid >>annat svar>> noteras t. ex. om ip förklarar att han (hon) icke räknar sig till någon 
samhällsklass. 

För Loko: Om det verkar sannolikt att alternativ 5 eller 6 nedan är tillämpligt ställ inlednings
/råga: >>Har Ni själv förvärvsarbete?>> eller >>Är det fler än Ni som arbetar på Er arbetsplats?>> 
Markera i så fall svaret utan att ställa huvudfrågan. 

Hur ofta brukar det förekomma att det blir diskussion eller samtal om politik bland dem som 
Ni har mest att göra med på arbetsplatsen, alltså Era arbetskamrater (medarbetare, kolleger)? 
Brukar det förekomma diskussioner om politik: ofta, bara vid något enstaka tillfälle eller 
inte alls? 

1 ofta 
2 bara vid något enstaka tillfälle 
3 inte alls 

annat svar: ........................................................................................................ . 
5 ensam på arbetsplatsen eller endast familjemedlemmar på arbetsplatsen = 52 
6 ej yrkesverksam = 52 
0 vet inte 

Till alla utom 50:5-6 

Vilket parti tror Ni har flest anhängare bland dem, som Ni har mest att göra med på arbets
platsen? 

För Loko: Om ip svarar >>jämnt fördelat på flera partier» eller dyl., be ip ange de två partier, som 
har flest anhängare på arbetsplatsen. Markera i så fall båda partierna nedan. 

1 Högerpartiet 
2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 
3 Folkpartiet 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 

annat parti: ........................................................................................................ . 
0 vet inte 



XII 

52 

53 

54 

55 

Hur ofta brukar det förekomma att Ni talar om politik i Er familjP Brukar det förekomma 
ofta, bara vid nägot enstaka tillfälle eller inte allsP 

För Loko: Familj = medlemmar i hushållet. Markera s1Jarsalternativ 5 nedan, om ip själv säger 
sig vara ensamstående. 

1 ofta 

2 bara vid något enstaka tillfälle 

3 inte alls 

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

5 ensamstående = 54 

0 vet inte 

Till alla utom 52:5 

Hur tror Ni att de andra i Er familj röstadeP (Vilket partiP) 
För Loko: Om ip svarar >>flera olika partier>> eller dyl. ber Loko att få notera vilka partier, som 
har anhängare inom familjen. 

1 Högerpartiet 
2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 
3 Folkpartiet 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 

annat svar: ........................................................................................................ . 
7 röstade inte 
0 vet inte 

Om Ni tänker på de 3- 4 bekanta utanför familjen och arbetsplatsen, som Ni brukar umgås 
mest med, hur ofta brukar det förekomma att man talar om politikP Brukar det förekomma: 
ofta, bara vid något enstaka tillfälle eller inte allsP 

1 ofta 

2 bara vid något enstaka tillfälle 

3 inte alls 

annat svar: 

0 vet inte 

Hur tror Ni att de (alltså Era närmaste bekanta utanför familjen och arbetsplatsen) röstade 
vid valet i årP (Vilket partiP) 

För Loko: Markera nedan det eller de partier, som ip:s bekanta röstar på. Om ip 8Varar »flera 
olika partier>> eller dyl. ber Loko att få notera vilka partier det gäller. 

1 Högerpartiet 
2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 
3 Folkpartiet 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 

annat svar: ........................................................................................................ . 
7 röstade inte 
0 vet inte 



56 

57 
{76) 

578 
{77) 

58 
{78) 

XIII 

Hur brukar Ni själv göra, om Ni är med i ett sällskap där samtalet kommer in på politik. Vill 
Ni säga vilken av de här beskrivningarna, som Ni tycker passar bäst in på Er själv? 
För Loko: Visa ip frågekort. 

1 Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik 
2 Jag brukar nog lyssna men lägger mig aldrig i diskussionen 
3 Det händer ibland men inte så ofta att jag säger ifrån vad jag själv tycker 
4 Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 

annat svar: 

0 vet inte 

Alt. A: Hur stor förändring på förhållandena här i landet tror Ni att det skulle ha blivit, om 
vi efter valet i höst fått en regering, där bara borgerliga partier men inte socialdemokraterna 
varit medP Alt. B: Hur stor förändring på förhållandena här i landet tror Ni att det 
skulle bli, om vi efter valet i höst får en regering, där bara borgerliga partier men inte 
socialdemokraterna är medP Alt. 0: Hur stor förändring på förhållandena här i landet tror 
Ni att det kommer att bli nu, när vi efter valet i höst fått en rent borgerlig regering, 
där socialdemokraterna inte är medP 
För Loko: Läs upp svarsalternativ 1-4. 

1 mycket stor förändring 
2 ganska stor förändring 
3 inte särskilt stor förändring 
4 ingen förändring alls 

annat svar: ........................................................................................................ . 
0 vet inte 

För Loko: Särskild instruktion anger, om alt. A, B eller O skall användas. Stryk över alt., 
som inte skall användas. Detta gäller även fråga 58. 

Alt. A: Om det hade kommit en ny regering efter valet i år, tror Ni att Ni själv skulle ha 
vunnit eJler förlorat något på detP Alt. B: Tror Ni att Ni själv skulle vinna eller förlora 
något på att det kom en ny regering efter valet i årP Alt. 0: Tror Ni att Ni själv kom
mer att vinna eller förlora något på att det kommit en ny regering efter valet i årP 
(Om ja, följdfråga:) På vilket sätt anser Ni att Ni skulle vinna eller förlora? 
För Loko: Markera svaret på inledningsfrågan genom att ringa in tillämplig siffra. Notera 
ip:s svar på följdfrågan på prickad linje vid det tillämpliga svarsalternativet. 

1 skulle vinna på grund av att: ............................................................................... . 

2 skulle förlora på grund av att: ............................................................................ .. 

3 skulle varken vinna eller förlora 

0 vet inte 

Röstade Ni vid valet i årP (Om ja, följdfråga:) Vilket parti röstade Ni påP 

1 ja, på Högerpartiet 
2 ja, på Centerpartiet 
3 ja, på Folkpartiet 
4 ja, på Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
5 ja, på Kommunistiska partiet 

ja, på annat parti: ........................................................................................... .. 

X ja, men vägrar ange vilket parti = 60 A 
Y vägrar uppge, om ip röstade = 60A 
Z nej, röstade inte = 60 A 



XIV 

59A 
(79) 

598 
(80) 

59( 
(81) 

590 
(82) 

59 E 
(83) 

58: 1-5 eller >>annat parti>> 

Frågorna 59 A-E endast till ip, som 
svarat 58: 1-5 eller >>annat parti>> = 
nämnt något parti, som ip röstade på. 
Övriga till 60 A. 

En del är ju starkt övertygade anhängare till sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. 
Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna till Ert parti? 

1 ja, starkt övertygad 
2 nej, inte starkt övertygad 

annat svar: 
0 vet inte 

58: 1- 5 eller >>annat parti >> 
Vad tycker Ni att ...... (här nämner Loko det parti, som ip röstade på) först och främst bör 
arbeta för under de närmaste åren? 

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

68: 1-5 eller >>annat parti>> 
Vad tycker Ni är det viktigaste som ...... (här nämner Loko det parti, som ip röstade på) 

har uträttat eller arbetat för under tidigare ärP 

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

58: 1-5 eller >>annat parti>> 

lir det någon av de nu eller tidigare ledande personer i . . . . . . (här nämner Loko det par
ti, som ip röstade, på) som Ni har fått ett särskilt förtroende för? (Om, ja:) Vem? 

ja (personens namn antecknas): ............................................................................. . 

annat svar: 
0 vet inte 

58: 1-5 eller >>annat parti>> 

Känner Ni till namnet på någon av dem, som stod på Ert partis valsedel i den här valkretsen 
vid valet i ärP 

namn: .............................................................................................................. . 
0 vet inte 

Oavsett svaret på fråga 59 E, går Loko till R UT A före fråga 61 och ställer däT 
anvisad fråga. 
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60A 
(84) 

608 / 
(84 B) 

60( 
(85) 

60D 
(86) 

60 E 
(87) 

Frågorna 60 A-60 E till ip som svarat 58:Z = röstade 
inte. Frågorna 60 A-60 C till ip som svarat 58:X el. 58:Y 
= vägrar svara betr. partisympati el. valdeltagande. 
Övriga till RUTA före fråga 61. 

58:X el. 58: Y el. 58:Z 

XV 

Vad tycker Ni att regeringen och riksdagen först och främst bör arbeta för under de närmaste 
årenP 

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

58:X el. 58: Y el. 58:Z 

Kan Ni säga något som Ni tycker är särskilt viktigt av det som något av partierna uträttat 
eller arbetat för under tidigare årP 

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

58:X el. 58: Y el. 58:Z 

1u-det någon av de nu eller tidigare ledande personerna i svensk politik, som Ni har fått ett 
särskilt förtroende förP (Om ja:) VemP 

ja (personens namn antecknas): ............................................................................. . 

annat svar: ........................................................................................................ . 
0 vet inte 

1 
2 
3 
4 
5 

0 

Om Ip svarat 58:X el. Y, gå efter denna fråga till RUTA före fråga 61 och 
ställ där anvisad fråga. 

58:Z 

Om Ni skuJJe säga ett av partierna, som Ni tycker verkar bättre än de andra, vilket skulle 
Ni då nämnar' 
För Loko: Markera det parti, som ip nämner. 

Högerpartiet 
Centerpartiet (Bondeförbundet) 
Folkpartiet 
Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
Kommunisterna 
annat parti: ................................................................................................ -~ ...... . 
vet inte = RUTA före fråga 61. 

60 D: 1- 5 eller >>annat parti >> 

Känner Ni till namnet på någon av dem, som stod på det partiets valsedel i Er valkrets vid 
valet i årP 
För Loko: Frågan avser det parti, som ip nämnde i svaret på fråga 60 D. Ange nedan både 
kandidatens namn och parti. 

parti: ................. . namn: ................................................................................ . 

annat svar: ........................................................................................................ . 
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61 

62 

63 

64 

Född 1936 eller tidigare 

Fråga 61-64 endast till ip, som är födda 
1936 eller tidigare. 
Om ip är född 1937-38, gå till fråga 75. 

Ip:s fö
delseår 

Jag skulle nu vilja ställa några frågor om tidigare val. Under 1958 hade vi ju två val. Det 

ena var på våren och det var ett extra riksdagsmannaval, det andra var på hösten och var ett 

kommunalval. Röstade Ni vid kommunalvalet på hösten? 

1 ja, röstade 

2 nej, röstade inte = 63 

0 vet inte = 63 

61:1 

Vilket parti röstade Ni på vid det valet (alltså hösten 1958)P 

1 Högerpartiet 

2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 

3 Folkpartiet 

4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 

5 Kommunisterna 

annat parti: ........................................................................................................ . 

0 vet inte 

Född 1936 eller tidigare 

Röstade Ni vid riksdagsmannavalet på våren 1958P 

1 ja, röstade 

2 -nej, röstade inte = 65 eller 75 beroende på ålder 

0 vet inte = 65 eller 75 beroende på ålder 

63:1 

Vilket parti röstade Ni på då (alltså riksdagsmannavalet på våren 1958)P 

1 Högerpartiet 

2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 

3 Folkpartiet 

4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 

5 Kommunisterna 

annat parti: ........................................................................................................ . 

0 vet inte 



65 

66 

67 

68 

Född 1935 eller tidigare 

Fråga 65-66 endast till ip, som är födda 
1935 eller tidigare. 

Om ip är född 1936 gå direkt vidare till 
fråga 75. 

XVII 

På hösten 1957 hade vi ju en folkomröstning i pensionsfrågan. Röstade Ni vid den folkom
röstningenP 

1 ja, röstade 

2 nej, röstade inte = 67 eller 75 beroende på ålder 

0 vet inte = 67 eller 75 beroende på ålder 

65:1 

Minns Ni hur Ni röstade vid den folkomröstningenP (På vilket förslagP) 
1 linje 1 (obligatorisk tilläggspension, soc.dem:s linje) 

2 linje 2 (personligt frivillig pension, centerpartiets linje) 

3 linje 3 (tilläggspension genom frivilliga avtal, högerns och folkpartiets linje) 

4 blankt (blank röstsedel) 

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

0 vet inte 

För Loko: Om ip svarar >>frivilliglinjen>> eller dyl., försök få uppgift om därmed avses linje 2 
eller linje 3. 

Född 1934 eller tidigare 

Fråga 67-68 endast till ip, som är födda 
1934 eller tidigare. 
Om ip är född 1935 gå direkt vidare till 
fråga 75. 

Om vi går tillbaka till 1956 års val, röstade Ni dåP 
1 ja, röstade 

2 nej, röstade inte = 69 eller 75 beroende på ålder 

0 vet inte = 69 eller 75 beroende på ålder 

67:1 

Vilket parti röstade Ni på dåP 
1 Högerpartiet 

2 Bondeförbundet (Landsbygdspartiet) 

3 Folkpartiet 

4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 

5 Kommunisterna 

annat parti: ........................................................................................................ . 

0 vet inte 



XVIII 

69 

70 

71 

72 

Född 1932 eller tidigare 

Fråga 69-74 endast till ip, som är födda 
1932 eller tidigare. 
Om ip är född 1933-1934 gå direkt 
vidare till fråga 75. 

Vilket parti brukade Ni rösta på vid valen närmast före 1956P 
1 Högerpartiet 
2 Bondeförbundet (Landsbygdspartiet) 
3 Folkpartiet 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 
6 har aldrig röstat före 1956 = 75 

annat parti: ........................................................................................................ . 
0 vet inte = 72 

För Loko: Om ip svarar >>flera olika partier» eller dyl., fråga: >> Vilket parti röstade Ni på senaste 
gången före 1956?>> Anteckna svaret här och markera sedan alternativ 2 på fråga 70: 

69: 1- 5 eller >>annat parti >> 

Har Ni röstat på det partiet alla gånger förut, då Ni har röstatP 
För Loko: Frågan gäller som synes om ip bytt parti vid något tillfälle före 1956. 

1 ja, alla gånger = 73 
2 nej, inte alla gånger 
0 vet inte 

70:2 eller 70:0 

Kommer Ni ihåg när Ni började rösta på det partietP (NärP) 
För Loko: Frågan gäller alltså det parti, som ip nämnt vid fråga 69. 

tidpunkt: ........................................................................................................... . 
0 vet inte 

För Loko: Även ungefärlig tidpunkt kan antecknas. Försök dock placera in svaret åtminstone 
inom någon av följande perioder: 1950 eller senare, 1946-1948, 1940-1944, 1932-1938, 
1920-1930, före 1920. 

70:2 eller 70:0 eller 69:0 

Kommer Ni möjligen ihåg vilket parti Ni röstade på första gången Ni röstadeP (Vilket partiP) 

1 Högerpartiet (eller motsvarande) 
2 Bondeförbundet 
3 Folkpartiet (Liberalerna, Frisinnade) 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 

annat parti: ........................................................................................................ . 
0 vet inte 

I 
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.. 
r , 74 

75 

1 
2 
3 
4 

0 

XIX 

Född 1932 eller tidigare 

Det är ju inte så ovanligt att man ibland avstår från att rösta. Hur har Ni själv brukat göra? 
Har Ni brukat rösta alltid, nästan alltid, bara ibland eller aldrig? 

alltid 
nästan alltid 
bara ibland 
aldrig 
annat svar: 
vet inte 

Född 1932 eller tidigare 

Minns Ni ungefär vilket år det var, som Ni röstade för första gången? 

(NärP) 

tidpunkt: 

annat svar: 

Vet Ni vilket parti Er far brukar (brukade) rösta påP (Vilket partiP) 
För Loko: Om fadern är död, markeras ändå det parti som han under livstiden brukade rösta på. 
Om ip svarar att fadern brukat rösta på flera olika partier, så ange om möjligt vilket parti han 
brukat rösta på under senare år. 

1 Högerpartiet ( eller motsvarande) 
2 Centerpartiet (Landsbygdspartiet Bondeförbundet) 
3 Folkpartiet (Frisinnade, Liberaler) 
4 Socialdemokraterna (Arbetarepartiet) 
5 Kommunisterna 

annat parti eller annat svar: ................................................................................... . 
0 vet inte 



XX 

88 

89 

90 

ANVISNING 

Markera nedan vil,ket alternativ som är tilliimpligt och gå till 

den fråga som anvisas. 

1 ip bytte parti vid årets val .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . - 88 

2 alla övriga .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. - 91 

Ip:s röstning vid årets val framgår av svaret på fråga 58. 

Detta jämföres med ip:s röstning vid senaste val, som ip deltog 

i= fråga 62 för flertalet ip, jfr annars den tilliimpliga av 

frågorna 64, 68 och 69. 

>>ANVISNING>> - alt. 1 (ip bytte parti vid årets val) 

Ni nämnde nyss att Ni förra gången röstade på . . . . . . . (Parti vid senaste val som ip deltog i). 
Kan Ni säga när Ni på allvar började fundera på att byta partiP Var det nu inför valet eller ~ 
tidigareP 

1 nu inför valet 

2 tidigare 
annat svar: 

0 vet inte 

>>ANVISNING>> - alt. 1. 

Ju det någon som Ni känner väl, t. ex. i familjen eller bland bekanta, som ändrat åsikt på 
samma sätt som Ni sedan förra valetP (Om ja, följdfråga:) 1u det någon i familjen eller någon 
annan bekantP 

För Laka: Markera, om så behövs, flera alternativ. 

1 någon i familjen har ändrat åsikt 

2 någon annan bekant har ändrat åsikt 

3 känner ingen som ändrat åsikt 
annat svar: 

0 'vet inte 

>>ANVISNING>> - alt. 1. 

Tycker Ni själv att det är någon i familjen eller bland bekanta, som har påverkat eller över
talat Er att ändra åsiktP (Om ja, följdfråga:) Xr det någon i familjen eller någon annan be
kant, som Ni tänker påP 

För Laka: Markera, om så behövs, flera alternativ. 

1 någon i familjen har påverkat 

2 någon annan bekant har påverkat 

3 ingen har påverkat 
annat svar: 

0 vet inte 
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94 

95 
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4 

XXI 

Och så skulle jag bara vilja be om några avslutande upplysningar. itr Ni: gift, ogift, änka/änk
ling eller frånskild P 

gift 

ogift 

änka/änkling 

frånskild 

Har Ni någon skolutbildning utöver folkskolanP (VilkenP) 

ja, utbildning utöver folkskolan (anteckna vilken) 

2 nej 

Vilket yrke har NiP 

Om ip är gift kvinna eller en äldre person, ställes i tveksamma fall följdfrågan: Är Ni verksam 
i yrket för närvarande? Icke yrkesverksamma markeras 2 nedan. 

nuvarande yrke: ................................................................................. = 95 ev. 96 

2 ej yrkesverksam 

93: 2 (ej yrkesverksam) 

(Har Ni tidigare haft förvärvsarbete?) Vilket yrke hade Ni förutP 

tidigare yrke: ..................................................................................................... . 

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

För Loko: Inledningsfrågan inom parentes ställes endast om det föreligger någon tvekan om 
att ip haft förvärvsarbete. 

Ej till jordbrukare men till alla andra, som är eller varit yrkesverksamma 

Xr Ni: tjänsteman, arbetare, företagare eller fri yrkesutövare? 

För Loko: Om ip icke längre är yrkesverksam frågas: Var Ni tjänsteman etc. 

1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 företagare eller fri yrkesutövare 
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96 

97 

98 

99 

100 

Till alla - även jordbrukare - som är eller varit yrkesverksamma. 

Har Ni någon gång bytt yrke så, att Ni tidigare varit: tjänsteman, arbetare, företagare eller 
fri yrkesutövare eller jordbrukare? (Här nämner Loko de kategorier, som ip icke angivit sig 
tillhöra vid frågan 95. För jordbrukare nämnes samtliga kategorier utom "jordbrukare".) 

1 ja, har tidigare varit tjänsteman 

2 ja, har tidigare varit arbetare 

3 ja, har tidigare varit företagare eller fri yrkesutövare 

4 ja, har tidigare varit jordbrukare 

5 nej = 98 eller 99 eller 100 

96:1-4 

När gick Ni över till att bli . .... . P (Här nämner Loko den yrkesställning, som angavs i fråga 
95, alltså nuvarande eller senaste yrkesställning.) 

tidpunkt: ........................................................................................................... . 

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

Till alla yrkesverksamma som icke är jordbrukare 

Xr Ni medlem i någon fackförening för arbetare/fackförening för tjänstemän/förening för 
företagare eller arbetsgivare/förening för fria yrkesutövare? (Vilken?) 

För Loko: Välj det tillämpliga alternativet i frågan. Ange organisationens namn. 

medlem i fackförening för arbetare/tjänstemän: ........................................................ . 

medlem i förening för företagare, arbetsgivare eller fria yrkesutövare: 

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

4 nej, inte medlem 

Till yrkesverksamma jordbrukare 

Xr Ni medlem i RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk) eller någon annan förening för 
jordbrukare? 

ja, medlem i ........................................................................................................ . 

2 nej, inte medlem 

Xr Ni medlem i något parti? (Vilket?) 

1 Högerpartiet 
2 Centerpartiet (Bondeförbundet) 
3 Folkpartiet 
4 Socialdemokratiska partiet (SAP) 
5 Kommunistiska partiet 

annat parti: ........................................................................................................ . 
7 nej, inte medlem 
0 vet inte 
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XXIII 

Till alla som enligt 98-100 är medlemmar i någon organisation eller något parti 

Räknar Ni Er till de aktiva i ....... P (Här nämner Loko de organisationer/parti, som ip är 
medlem i.) 

ja, aktiv i (organisation och/eller parti): ..................................................................... . 

2 inte aktiv i någon 

0 vet inte 

För Loko: Anteckna organisation/parti, som ip är aktiv i. 

Fråga 102-105 endast till gifta kvinnor 
och änkor. Övriga till fråga 106 

102 Till gifta kvinnor och änkor 

Vilket yrke har (hade) Er manP 
mannen är yrkesverksam och hans yrke är: 

mannen är icke yrkesverksam (eller avliden), hans yrke var: ...................................... . 

För Loko: svar av typen >>pensionär>> är icke tillräckliga, fråga i så fall om tidigare yrke. 

1 O 3 Till gifta kvinnor och änkor utom jordbrukarhustrur 

104 

1u Er man tjänsteman. arbetare. företagare eller fri yrkesutövareP 
1 tjänsteman 
2 arbetare 
3 företagare eller fri yrkesutövare 

Till alla gifta kvinnor och änkor - även jordbrukarhustrur 

Har Er man någon gäng bytt yrke så. att han tidigare varit tjänsteman. arbetare. företagare 
eller fri yrkesutövare eller jordbrukareP (Här nämner Loko de av ovanstående kategorier, som 
ip icke angivit att maken tillhör vid fråga 103, för jordbrukare nämnes 8amtliga kategorier 
utom "jordbrukare".) 

1 ja, har tidigare varit tjänsteman 
2 ja, har tidigare varit arbetare 
3 ja, har tidigare varit företagare eller fri yrkesutövare 
4 ja, har tidigare varit jordbrukare 
5 nej = 106 
0 vet inte = 106 

105 104: 1-4 
När gick Er man över till att bli ...... P (Här nämner Loko den yrkesställning, som angavs 
av ip vid fråga 103) 

tidpunkt: ........................................................................................................... . 

annat svar: ........................................................................................................ . 
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106 

107 

Medan vi nu talar om yrken skulle jag också vilja fråga vilket yrke Er far har (hade)P 

faderns yrke: ...................................................................................................... . 

För Loko: Om ip:s far icke längre är yrkesverksam eller är avliden, fråga efter hans tidigare 
yrke. Svar av typen >>pensionär>> eller dyl. är icke tillräckligt, fråga i så fall om tidigare yrke. 
Anteckna, i fall där tveksamhet kan uppkomma, om fadern är tjänsteman, arbetare eller före
tagare. 

När Ni själv växte upp bodde Ni då på ren landsbygd, i ett samhälle på landsbygden eller 
en stadP (Om ip svarar stad:) Bodde Ni i en storstad, alltså i Stockholm, Göteborg eller MalmöP 

1 på ren landsbygd 

2 i samhälle 

3 i en mindre eller mellanstor stad 

4 i en storstad ( = Stockholm, Göteborg eller Malmö) 

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

För Loko: Om ip säger sig ha bott på flera orter under uppväxttiden, noteras den ortstyp där ip 
bodde, då ip slutade skolan. 

1 
l 
I 

I 

I 
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LOKO:S NOTERINGAR 

·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INTERVJUDATA 

1 Adressförändring inom orten 

Avflyttad från orten. Ny adress: ............................................................................ .. 

3 Okänd adress 

Oanträffbar av annan anledning. Vilken1 

Sökt utan att intervjun kommit till stånd 

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

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 

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

P 326 Pue nr: . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . IP nr: ......................................... . 

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

j 
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