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2. 
VISA DITT LEGITIMATIONSKORT OCH LAT IP LÄSA DET FljRE INTERVJUNS B~RJAN! 

I INTRODUKTION I 
Vi har fått i uppdrag att göra en opartisk intervjuundersökning i samband 
med valet i år. Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren 
bara kommer att användas för statistisk bearbetning. Ingen utomstående 
kommer att få veta vad någon enskild person svarat på våra frågor. Själv 
har jag naturligtvis absolut tystnadsplikt. 

OM IP NJJ."MNER ATT HAN INTERVJUATS VID 1964 ARS VAL: 

Det är många av dem som vi intervjuar i år, som har blivit intervjuade en 
gång förut. Det beror på att vi är särskilt intresserade av att få veta 
hur väljarna ser på politiken vid flera olika tillfällen. 

Jag börjar med ett par frågor om tidskrifter och tidningar. 
Brukar Ni läsa någon tidskrift eller veckotidning, som innehåller artiklar 

• 
om politiska frågor? (Vilken tidskrift?)(Läser Ni någon mer sådan tidskrift?. 

läser en el. 
lera tids kr. 

TILLJJ."GGSFRAGA FljR VARJE TIDSKRIFT IP NifMNER 

Har Ni märkt om .... (TIDSKRIFT) brukar uttala sig för någon 
särskild åsiktsriktning? 

I OM IP SVARAR "JA": / Vilken åsi ktsri ktning? 

Tidskrift som svar betr. tidskriftens Kci,nner ej till 
Ip lci,ser politiska åsiktsriktning tidskriftens pol. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

åsiktsriktning 

8 • 
8 

8 • 8 

ANMllRKNING: "POLITISK 11.SIKTSRIKTNING" KAN BÄDE VARA ETT POLITISKT PARTI OCH EN 
MERA ALLMÄN POLITISK INSTÄLLNING (T.EX. "FljR ENSKILD FljRETAGSAMHET"). ÄVEN SVA
RET "NEJ" ANTECKNAS Pil. TILLlfMPLIG RAD OVAN. 

{' 2 A Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? 
Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in i Ert fall? 

4 

3 

2 

1 

I VISA FRAGEKORT I 
läser aldrig nyheter och artiklar om politik 

lct,ser nyheter och artiklar om politik någon gång 

läser ofta nyheter och artiklar om politik 

läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 

annat svar: 



X 2 B Läser Ni någon dagstidning som stöder något bestämt politiskt parti? 

I TILLA'GGSFRÅGA OM IP SVARAR "JA": I 
Vilket eller vilka partier stöds av den eller de tidningar Ni brukar läsa? 

svar: -------------------------------
5 nej, läser ingen sådan tidning/vet inte/vill ej svara 

.1 FRÅGORNA 3 - 5 FINNS EJ I DETTA FORMULAR I 

• 
• 

7 

• 
8 

• 

1 

2 

3 

4 

1 

5 

Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? 
Vilket av svaren på det här kortet tycker Ni stämmer bäst in på Er själv? 

I VISA FRÅGEKORT I 
Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad 
eller inte alls intresserad av politik? 
mycket intresserad 

ganska intresserad 

inte särskilt intresserad 

inte alls intresserad 

annat svar: 

Om vi tänker på årets val. Bryr Ni Er personligen mycket om vilka partier 
som vinner eller förlorar vid valet i år, eller tycker Ni att det inte spe
lar så stor roll för Er egen del? 
bryr sig personligen mycket om 

tycker inte att det spelar så stor roll 

annat svar: ----------------------------
Sedan skulle jag be Er se på den här planschen med fotografier, som föreställer 
de fem partiledarna i riksdagen . 

I VISA FRÅGEKORT I 
Vilken partiledare föreställer bild .... ? 

I STA"LL FRÅGAN FtlR BILD A, B, c, D, E. I 
Bild Ip svarar rätt Ip svarar f!!.1_ eller -- vet inte 

A (Weden) 1 8 

B (Er fonder) 1 8 

C (Hermansson) 1 8 

D (Hedlund) 1 8 

E (Holrnberg) 1 8 

3. 



4. 

9 A 

9 B 

Nu skulle jag vilja ställa några frågor om vad Ni tycker är goda och dåliga 
sidor hos de olika partierna. 
Jag börjar med Socialdemokraterna. Är det något hos Socialdemokraterna som 
Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? 

svar: 

TILLA'GGSFRÄGOR FbR ATT FÄ FRAM FYLLIGA SVAR: 

Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni särskilt uppskattar eller 
sympatiserar med? 

-------------------------------

Är det något hos Socialdemokraterna som Ni ogillar? 

svar: 

TILLÄGGSFRÄGOR F~R ATT FÄ FRAM FYLLIGA SVAR: 

Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni ogillar? 

• 

-------------------------------



5. 

10 A Är det något hos Folkeartiet som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? 

I ANVÄND SAMMA TILLil'GGSFRÅGOR SOM VID FRÅGA 9A OVAN I 
svar: 

10 B Är det något hos Folkeartiet som Ni ogillar? 

• I ANVJfND SAMMA TILLÄGGSFRÅGOR SOM VID FRÅGA 9B OVAN I 
svar: 

• 

11 A Är det något hos Högereartiet som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? 

I ANVlfND SAMMA TILLÄGGSFRÅGOR SOM VID FRÅGA 9A OVAN I 
svar: 

• 
• 

11 B Är det något hos Högerearti et som Ni ogi 11 ar? 

I ANVlfND SAMMA TILLA'GGSFRÅGOR SOM VID FRÅGA 9B OVAN I 
svar: 



6. 

12 A 

12 B 

13 A 

13 B 

Är det något hos Centerpartiet som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? 

ANVXND SAMMA TILLXGGSFRAGOR SOM VID FRAGA 9A OVAN 

svar: --------------------------------

Är det något hos Centerpartiet som Ni ogillar? 

ANVXND SAMMA TILLXGGSFRAGOR SOM VID FRAGA 9B OVAN 

svar: 

Är det något hos Vänsterpartiet Kommunisterna som Ni särskilt uppskattar eller 
sympatiserar med? 

ANVAND SAMMA TILLA"GGSFRAGOR SOM VID FRAGA 9A OVAN 

svar: 

Är det något hos Vänsterpartiet Kommunisterna som Ni ogillar? 

ANVA'ND SAMMA TILLA'GGSFRAGOR SOM VID FRAGA 9B OVAN 

svar: 



7. 

14 Vad anser Ni personligen att partierna och regering och riksdag skall genomföra 
eller arbeta för under de närmaste åren? 

I TILLJfGGSFRAGOR FtlR ATT FA FRAM FYLLIGA SVAR:I 

Vill Ni säga något mera om varför Ni tycker den här saken är viktig? 
Är det något annat som Ni tycker att partierna,regering och riksdag skall 
genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? 

SVCU': 

• 
15 A Är det någon fråga som är så viktig för den här delen av landet så att Ni tycker 

att regering och riksdag borde försöka göra något åt den under de närmaste åren? 

I TILLltGGSFRAGOR FtlR ATT FÅ FRAM FYLLIGA SVAfö l 
Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det någon annan fråga som Ni också tycker är så viktig för den här delen 
av landet? 

SVCU': 

8 vet inte/vill ej svara/nej, ingen sådan fråga ;) 16 
"' 

15 B Har Ni märkt om riksdagsmännen från den här valkretsen försökt göra något åt 
den här saken/de här sakerna? 

I FORMULERINGEN "DE HA.R SAKERNA" ANVÄNDS OM IP NA.MNT FLERA SAKER PÅ 1.5AI 

/ 1.ja / / 8.vet inte/nej,ine.en riksdaa.smanJ > 16 
I 

15 C Tycke;:"Ni att det är något partis riksdagsmän som visat sig särskilt intresserade 
av den här saken/de här sakerna? 

I TILLÄGGSFRAGA OM IP SVARAR "JA" I 
Vilket partis riksdagsmän? 
ja (ANGE PARTI): 

.5 nej 

8 vet inte/vill ej sVCU'a 



8. 

16 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

17 

På det här kortet finns det sammanställt några ord och beteckningar som ibland 
anv~nds i_ samband roed qlika politiska uppfattningar. 

I VISA FRÄGEKORT I 
Jag skulle nu vilja fråga om Ni anser att någon eller några av de här beteckning
arna stämmer överens med Er politiska inställning? 

I TILLÄGGSFRÄGA I 
Är det någon mer beteckning som stämmer överens med Er politiska inställning? 
soeialistisk 

borgerlig 

vänster 

liberal 

hcJger 

konservativ 

mittenståndpunkt 

annat svar: ------------------------------, -

MARKERA ALLA ORD SOM IP ANSER STÄMMER MED HANS/HENNES POLITISKA INSTJJ.°LLNING 

Nu skulle jag vilja fråga vilka partier Ni anser att de olika beteckningarna 
på det här kortet passar in på? 

I VISA FRÄGEKORT. SAMMA SOM FtJR 161 

FRÄGA FtJR VAR OCH EN AV BETECKN!_NGARNA PA KORTET: 

Anser Ni att den här beteckningen passar in på något eller några av partierna? 

I TILLÄGGSFRAGA I 
Finns det något mer parti som den passar in på? 

socialistisk partier: 

borgerlig partier: 

vänster partier: 

liberal partier: 

hcJger partier: 

konservativ partier: 

mittenståndpunkt partier: 

annat svar: 

SAMTLIGA PARTIER SOM IP ANSER HtJRA SAMMAN MED RESP, BETECKNING MÄSTE ANTECKNAS, 
STÄLL TILLJJ.°GGSFRAGAN FtJR ATT INGET PARTI SKALL BLI UTELÄMNAT! "VET INTE" OCH 
MERA ALLMl{NNA SVAR FAR ANTECKNAS PA RADEN ''PARTIER" FtJR RESP. BETECKNING. 
KOMMENTARER KAN ANTECKNAS VID "ANNAT SVAR". 

18 Vilket eller vilka partier är med i den nuvarande regeringen? 
1 socialdemokraterna 

annat eller andra partier (ANGE VILKA): 
8 vet inte/viU ej svara ---,-----------------



19 Vi har ställt sarmnan några olika åsikter som brukar förekormna i den politiska 
diskussionen. 

I VISA FRAGEKORT I 

9. 

Får jag be Er säga vilken inställning Ni har till var och en av de här åsikterna. 
Välj ett av svaren i rutan nedtill på kortet. 

LJ.rs UPP ETT PASTAENDE I S}J.'NDER OCH LAT IP VA."LJA SVARSALTERNATIV 

Instämmer Instämmer I stort HeZt Vet inte/ 
heZt i stort sett mot- motsatt viU ej -- satt åsikt. &sikt sett svara --

A. Staten kan aldrig driva ett 
företag eller en industri lika 5 4 2 1 3 effektivt som det privata 

1 nä:r>ingsUvet. j EV. ANM.: 

B. Risken för arbetslöshet 
blir mindre om staten får 
mer inflytande på bankernas 1 2 4 5 3 

· oah företagens handlande. 
EV.ANM. : 

C. Alla utom gamla oah 
handikappade borde få klara 5 4 2 1 3 sig utan soaiala förmåner 
oah bidrag, 
EV. ANM.: 

D. De ledande i bankerna oah in-
dustrin får alldeles för rrryaket 
inflytande, om inte samhället 1 2 4 5 3 
har möjlighet att kontrollera 
det privata näringslivet. 
EV. ANM.: 

,. E. I många avseenden har det j gått för långt med j!JmUkhet 5 4 2 1 3 
här i landet. 
EV. ANM.: 

F. Det behövs mer soaiala re-
former, eftersom många trygg- 1 2 4 5 3 
hetsfrågor fortfarande är olösta. 
EV. ANM.: 

G. Näringslivet fyller bäst sina 
uppgifter, om det slipper in- 5 4 2 1 3 
blandning från statens sida. 
EV. ANM.: 

H. I vårt land bör man sträva 
efter mer jämlikhet, när det 1 2 4 5 3 gäller sådant som inkomster 
oah arbetstid. 
EV. ANM.: 

I. Det har gått så långt med 
soaiala reformer här i landet 
att staten i fortsättningen 5 4 2 1 3 
hellre borde minska än öka 
bidrag oah stöd åt medborgarna. 
EV. ANM.: 



10. 

20 A 

20 B 

20 C 

21 

22 A 

5 

1 

8 

1 

5 

3 

8 

1 

5 

8 

5 

1 

3 

5 

1 

Jag har också ett par frågor om vad Ni anser om den politik som förts här i 
landet under senare år? 
Det är ju bostadsbrist på många orter. Har Ni den uppfattningen att bostads
bristen mest beror på regeringens politik eller anser Ni att den mest beror 
på andra orsaker? 
beror mest på regeringens politik 

beror mest på andra orsaker 

annat svar: ---------------------------
vet inte/vill ej svara 

Hur tror Ni att det skulle ha varit i fråga om bostadsbristen om vi haft en 
regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokraterna varit med? 
Tror Ni att vi i så fall skulle ha haft mera bostadsbrist, mindre bostadsbrist 
eller ungefär samma bostadsbrist som nu? t~ 
mera bostadsbrist 

mindre bostadsbrist 

ungefär som nu 

annat svar: 

vet inte/vill ej svara 

OM IP FRÅGAR, FÅR LOKO Ll!'MNA UPPLYSNING OM ATT DEN NUVARANDE REGERINGEN 
AR SOCIALDEMOKRATISK 

Har Ni själv haft några allvarliga svårigheter på grund av bostadsbristen? 
ja 

nej 

annat svar: ---------------------------
vet inte/viU ej svara 

De flesta kan väl sägas ha fått det ekonomiskt bättre under de senaste 
tjugo åren. 
Hur tror Ni att det skulle ha varit om vi hade haft en regering, där bara 
borgerliga partier, men inte socialdemokraterna varit med? Tror Ni att folk 
i allmänhet skulle ha haft det ekonomiskt bättre eller sämre eller ungefär 
som nu? 

bättre 

sämre 

ungefär som nu 

annat svar: 

Under det senaste året harv, JU haft en viss arbetslöshet på en del orter. 
Anser Ni att det beror mest på regeringens politik eller att det 
beror~ på andra orsaker? 
beror mest på regeringens politik 

beror mest på andra orsaker 

annat svar: 



22 B 

22 C 

1 

5 

1 

5 

;; 

I stort sett har vi ju haft full sysselsättning här i landet under de senaste 
tjugo åren. 
Beror det mest på regeringens politik eller beror det~ på andra orsaker? 
beror mest på regeringens politik 

beror mest på andra orsaker 

annat svar: 

Hur tror Ni att det skulle ha varit med sysselsättningen, om vi i stället 
hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokra
terna varit med? 
Tror Ni att vi i så fall skulle ha haft mer arbetslöshet eller mindre arbets
löshet under de senaste åren, eller trorNT att arbetslösheten skulle ha va
rit ungefär densamma? 
mer arbetslöshet 

mindre arbetslöshet 

ungefär densamma 

11. 

,._ annat svar: 

•----1-------::.-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=----1 23 

24 

1 

2 

3 

5 

8 

1 

5 

8 

Är det någon i Er familj eller någon bland Edra närmaste bekanta, som under 
de senaste åren råkat ut för arbetslöshet eller haft allvarliga svårigheter 
att få arbete? 

I TILLlfGGSFRÅGOR I 
Gäller det Er själv, någon annan i familjen eller någon bland Edra 
bekanta? På vilket sätt? 
ja, Ip själv (ANGE PÅ VILKET Sl.J.°TT): ------------------

ja, någon annan i familjen (ANGE PA VILKET Sl.J.°TT): 

ja, någon bekant (ANGE PÅ VILKET SA~T): 

nej, ingen har berörts av arbetslöshet el.dyl. 

vet inte/vill ej svara 

FtJR LOKO: ANTECKNA OM IP AVSER ARBETSLtiSHET, AVSKEDANDE ETC. , ANTECKNA 
AVEN TILLFA"LLIGA PERMITTERINGAR 0. DYL. ANTECKNA SVAR BETRA°FFANDE FLERA 
SVARSALTERNATIV (IP SJA°LV, ANNAN I FAMILJENJ BEKANT), OM SA BEHtJVS. 

Ibland måste ju ett företag avskeda en del av arbetsstyrkan. En del anser 
att man i så fall först skall avskeda gifta kvinnor vars män har förvärvs
arbete. Andra anser att det skulle vara felaktigt. Vad anser Ni om saken? 
riktigast att avskeda gifta kvinnor först 

felaktigt 

annat svar: ----------------------------
vet inte 



12. 

FRAGA 25 FINNS INTE I FORMULÄRET FtfR DENNA ETAPP 

26 A Anser Ni att det skulle varit riktigt eller oriktigt att besluta om en sänkning 
av den statliga inkomstskatten i år? 

26 B 

1 riktigt 

5 oriktigt 

annat svar: 

8 vet inte/viZZ ej svara----,.>~ 26 D 

Vad anser Ni vara det viktigaste skälet till att man bör/inte bör sänka den 
statliga inkomstskatten nu? 

VÄLJ DEN FORMULERING AV FRAGAN ( "BtfR"RESP. "INTE BtfR"), SOM tfVERENSSTAMMER 
MED IP:S SVAR PA FRAGA 26A. 

svar: 

26 C Har Ni en mycket bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er 
mera tveksam? 

26 D 

27 

1 rrryoket bestämd uppfattning 

5 mera tveksam 

annat svar: 

Har Ni lagt märke till om det är något av partierna, som särskilt bestämt 
har krävt en sänkning av .den statliga inkomstskatten i år? (Vilket parti?) 
parti (ANGE VILKET/VILKA): 

5 nej, inte Zagt m~rke tiZZ något parti 

a:rmat svar: ---------------------------
8 vet inte/viZZ ej svara 

I år har man beslutat en ändring av grundlagarna, som medför att riksdagen 
kommer att förändras om några år. Har Ni hört eller läst något om vad för
ändringen innebär? (Vad innebär den?) 

MARKERA FLERA SVARSALTERNATIV OM FLERA ÄR TILLAMPLIGA I 
1 övergång tiiZ enkammarsystem 

2 samtidiga riksdagsval och komrrrunaZvaZ 
annan för~dring (ANGE VILKEN): _________________ _ 

8 vet inte/viZZ ej svara 



13. 

I FRÄGORNA 28 - 31 FINNS INTE I FORMUL)fRET FtJR DENNA ETAPP I 
32 A 

1 

2 

-.. 8 

32 B 

1 .... 
5 

8 

33 A 

1 

3 

5 

~ 8 

33 B 

,,. 1 

5 

8 

Det finns olika uppfattningar om undervisninge.n i kristendom i skolan. 
En del anser att undervisningen ·i kristendom bara skall ge eleverna kunskaper 
om religionen. Andra anser att kristendomsundervisningen inte bara skall ge 
kunskaper utan också syfta till att fostra eleverna i kristen anda. 
Vilken av de åsikterna ställJTler bäst överens med Er egen uppfattning? 
skaZZ bara ge kunskaper 

skaZZ både ge kunskaper oah fostra i kristen anda 
annat svar: __________________________ _ 

vet inte/viZZ ej svara -~.>-► 33A 

Har Ni en mycket bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er 
mera tveksam? 
rrryaket bestämd uppfattning 

mera tveksam 

annat svar: --------------------------
vet inte/viZZ ej svara 

En del anser att vår nuvarande filmcensur är för slapphänt i fråga om inslag som 
de tycker är oanständiga. Andra tycker att filmcensuren sköts på rätt sätt och en 
del tycker att det censureras i onödan. Vilken av de uppfattningarna inställ1Tler Ni 
med? 
för slapphänt 

sköts på rätt sätt 

aensureras i onödan 

annat svar: ---------------------------
vet inte ---.>,jJ,34A 

Har Ni en mycket bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera 
tveksam? 
mycket bestämd uppfattning 

mera tveksam 

annat svar: 

vet inte/viZZ ej svara 

i 



14. 

34 A 

34 B 

35 A 

35 B 

35 C 

1 

2 

3 

4 

8 

1 

5 

8 

1 

5 

8 

1 

5 

8 

5 

8 

Det har på senare år diskuterats en del om aborter. Vilken av åsikterna på 
det här kortet stämmer bäst överens med Er åsikt? 

I VISA FRÄGEKORT I 
abort b8r atd:rig tittåtas 

abort b8r endast tittåtas om kvinnans tiv etter hätsa är i fara 

abort b8r också tittåtas om kvinnan på grund av persontiga f8rhåttanden 
skutle få rrrycket svårt att ta hand om ett barn 

abort b8r aldrig vara f8rbjuden eftersom man inte kan begära att en 
kvinna skalt f8da ett barn som hon inte vill ha 

annat svar: 

vet inte/vitt ej svara -->• 35A 

Har Ni en mycket bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er 
mera tveksam? 
rrrycket bestämd uppfattning 

mera tveksam 

annat svar: ----------------------------
vet inte/vitt ej svara 

En del anser att Sverige bör ge hjälp till u-länderna, t.ex. vissa länder i 
Asien och Afrika. Andra anser att Sverige inte bör ge någon hjälp. 
Vad är Er åsikt om saken? Anser Ni att Sverige bör ge hjälp till u-länderna? 
ja 

nej ➔ 35C 
annat svar: 

vet inte/vilt ej svara ➔ 35C 

En del anser att regering och riksdag under de närmaste åren borde genomföra P~ 
mycket stor ökning av hjälpen till u-länderna. Instämmer Ni med den uppfattni~i 
instämmer 

instämmer inte 
annat svar: ____________________________ ~,(w. 

vet inte/vilt ej svara 

Har Ni märkt om det är någon skillnad mellan partierna i fråga om hjälpen till 
u-länderna? 

I TILLltGGSFRÄGA OM IP SVARAR "JA, SKILLNAD MELLAN PARTIERNA": I 
Vilket eller vilka partier tycker Ni är mest angelägna om att 
öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren? 
svar: 

nej, ingen skitlnad 

vet inte 



15. 

-
36 Det anses ju ofta att vissa partier står varandra jämförelsevis nära i fråga om 

den politik de vill föra. Andra partier tycker man kanske står längre ifrån var-
andra. 
Jag har här några kort med namnen på de största partierna och vill be Er järn-
föra det parti, som står överst, med de övriga på de olika korten. 

VISA ETT I SA"NDER AV FRÄGEKORTEN A - E FtJR DENNA FRÄGA. STA'LL NEDANSTÄENDE 
FRÄGOR FtJR VARJE KORT. NAMN I FRÄG0RNA DET PARTI, SOM STÄR tJVERST PÄ RESP.KORT 

Vilket av de övriga partierna anser Ni står närmast .... (PARTI)? 
Vilket av dem tycker Ni står näst närmast .... (PARTI)? 
Vilket av de övriga partierna tycker Ni står längst ifrån .... (PARTI)? 

FRAGEKORT A: FOLKPARTIET FRAGEKORT B: SOCIALDEMOKRATERNA 

närmaste parti: närmaste parti: 

näst närmaste : näst närmaste : 

längst ifrån: längst ifrån: 

FRAGEKORT C: HOGERPARTIET FRAGEKORT D: CENTERPARTIET 

närmaste parti: närmaste parti: -

näst närmaste : näst närmaste : 

längst ifrån: längst ifrån: 

FRÄGEKORT E: KOMMUNISTERNA annat svar eller kompletterande 
anmärkning betr. svar: 

ntirmaste parti: 

näst nti::r:'J7Jaste . . 
längst ifrån: 

OM SA BEHt:JVS, FAR LOKO ANVifNDA ORDEN "MEST LIKT", "MEST OLIKT" FtJR ATT 
Ft:JRKLARA FRAGANS INNEBORD. IP KAN ANSE ATT ETT VISST PARTI STÄR NARMAST 
ETT AV PARTIERNA I ETT VISST AVSEENDE, MEN NAGOT ANNAT PARTI I ETT ANNAT 
AVSEENDE. BE DÄ IP ATT SJA'I,V AVGtJRA VILKEN SYNPUNKT HAN TYCKER ÄR MEST 
BETYDELSEFULL, SA ATT ETT ENDA PARTI KAN MARKERAS SOM SVAR PÄ FRÄGAN. 
"VET INTE'' FÄR ANTECKNAS PÄ TILLÄMPLIG RAD I RESP. RUTA. 

,~ 



16. 

37 Vi har ju en socialdemokratisk regering nu. Hur pass troligt tycker Ni det 
verkar vara att vi får en annan regering efter valet i år? 

I VISA FRII.GEKORT I 
Anser Ni att det är: mycket troligt, ganska troligt, inte särskilt troligt 
eller inte alls troligt? 

1 rrryaket troligt 

2 ganska troligt 

3 inte sä:I>skilt troligt 

4 inte alls troligt 

anmt~~: l ----------------------------
8 vet inte/vill ej sv~a 

,I FRÅ.GA 38 FINNS EJ I DETTA FORMULAR I 



39 

40 

41 A 

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

I VISA FRÄGEKORT I 
Tror Ni att det skulle bli: mycket stor, ganska stor eller inte särskilt stor 
förändring eller ingen förändring alls? 

1 mycket stor förctnd:ring 

2 ganska stor fö~ctnd:ring 

3 inte särskilt stor förctnd:ring 

4 ingen förctnd:ring aZZs 

annat svar: 

17. 

---------------------------
8 vet inte/viU ej svara 

OM IP VILL SKILJA MELLAN FtJRJ.fNDRING "PÄ LÄNG SIKT" OCH "PÄ KORT SIKT", MARKERAS 
DET ALTERNATIV SOM ENLIGT IP JfR TILLÄMPLIGT "PÄ LÄNG SIKT". OM IP MENAR ATT 
SVARET BLIR BEROENDE AV VILKA BORGERLIGA PARTIER SOM INGÄR I REGERINGEN, ANTECK
NAS HELA SVARET VID "ANNAT SVAR". 

Vilket eller vilka partier skulle Ni helst vilja ha med i regeringen efter 
valet i år? 

I TILLA.
0

GGSFRÄGA I 
Skulle Ni vilja ha med något mer parti i regeringen? 

I OM IP SVARAR "JA": Vilket eller vilka partier? 

parti(er): ----------------------------
8 vet inte/viZZ ej svara 

NOTERA ALLA PARTIER IP NA.MNER. A'VEN SVARET "SAMLINGSREGERING" ELLER 
"ALLA PARTIER" NOTERAS PÄ SVARSRADEN FtlR "PARTI(ER) ". 

Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också 
många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. 
Brukar Ni själv betrakta Er somt.ex. folkpartist eller socialdemokrat eller 
högerman eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan 
inställning till något av partierna? 

1 ja, betraktar sig som anhctngare av ett bestämt parti 

3 vet inte/tveksam ~ 41D 

5 nej, betraktar sig inte som anhctngare av något parti 

8 viZZ inte svara ~ 41D 

> 410 



18. 

41 B 

41 C 

41 D 

42 A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

1 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

1 

5 

8 

Vilket parti tycker Ni bäst om? 
komnrunisterria 

soaialdemokraterria 

aentez,partiet 

folkpartiet 

htJgez,partiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

annat parti (ANGE VILKET): ____________________ _ 

vill inte svara~ 45 

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

L 
JE., starkt tJvertygad 1 
nej, inte stark_t_o_ .. v_e_r-ty_g_a_d __________ ___,) 42 

SE ANVISNING 
Fc1RE 42 

annat svar: ---------------
Är det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra partierna? 
(Vilket parti?) 
komnrunisterria 

socialdemokraterna 

aentez,partiet 

folkpartiet 

htJgez,partiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

annat parti (ANGE VILKET): 

vet inte/vill ej svara/nej inget parti ~ 45 

IP SOM NÄMNT SD ELLER 
K I SVAR PA FRAGA 
41B ELLER 41D 

Vilken är Er inställning 
till de borgerliga parti
erna? 
Ogillar Ni de borgerliga 
partierna mycket starkt? 
ja 

nej 

annat svar: ------

vet inte/vill ej svara 

IP SOM NAMNT H, FP, CP, 
KDS ELLER ANNAT PARTI 
PA FRAGA 41B ELLER 41D 

42 B 

1 

5 

8 

\/ 
Vilken är Er inställning 
till det socialdemokratis
ka partiet? 
Är det ett parti som Ni 
ogillar mycket starkt? 
ja 

nej 

annat svar: ------

vet inte/vill ej svara 



43 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

""44 A 

Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 

I MARKERA ENDAST ETT PARTI I 
kommunisterna 

soaialdemokraterna 

aenterpartiet 

folkpartiet 

htJgerpartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

annat parti ( ANGE VILKET) : -------------------
vet inte/viU ej svara/inget parti är "näst bäst" 

Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger 
efter politisk inställning. 

I VISA FRÄGEKORT I 

19. 

På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vilja be Er säga var Ni tycker 
att det parti som Ni tycker bäst om har sin plats på skalan. 
Om Ni tycker att det står mycket lån~t till vänster eller höger, kan Ni välja en 
hög siffra på skalans vänster ellerögerpil. Om Ni tycker att det står något, 
men inte så mycket till vänster eller höger, kan Ni välja en lägre siffra. 

FtJR LOKO: FtJRStJK ATT FÄ IP ATT ANGE NÄGOT AV TALEN Pil. SKALAN SOM SVAR OCH 
MARKERA SVARET MED KRYSS Pil. NEDANSTAENDE SKALA. 

partiets plaaering är: 

4 
I 

långt till 
vänster 

annat svar: 

3 
I 

2 
I 

1 
I 

varken 
vänster eUer 

htJger 

1 
' r 4 

I 

långt till 
htJger 

--------------------------
'44 B Var tycker Ni att Ni vill placera Er själv på skalan? 

I VISA FRÄGEKORT. SAMMA SOM FtJR 44A I 
FtJR LOKO: FtJRKLARA - OM SA BEHtJVS - ATT DENNA FRÄGA GXLLER IP: S EGEN 
POLITISKA INSTA'I,LNING. FtJRStJK ATT FÄ IP ATT ANGE NÄGOT AV TALEN PA SKA 
SKALAN SOM SVAR OCH MARKERA SVARET MED KRYSS Pil. NEDANSTÄENDE SKALA. 

~+r--+1-- 3
+-, --+f--+t--+-P----.t--+f-- .... r-----111----+-r > 

långt till 
vänster 

annat svar: 

varken 
vänster eUer 

htJger 

långt till 
htJger 

-------~-----------------



20. 

45 

46 A 

46 B 

47 A 

47 B 

På en del håll har man fört fram förslaget att Högerpartiet, Folkpartiet och 
Centerpartiet borde gå samman och bilda ett gemensamt parti. Andra har istället 
föreslagit att bara Centerpartiet och Folkpartiet borde bilda ett gemensant parti. 
Vilken är Er inställning till de här förslagen? Får jag be Er välja det svar på 
det här kortet, som bäst stämmer överens med Er egen uppfattning. 

VISA FRÄGEKORT. LA"S EV. UPP SVARSALTERNATIVEN I 
1 högerpartiet, folkpartiet och centerpartiet borde bilda ett gemensamt parti 

2 centerpartiet och folkpartiet borde bilda ett gemensamt parti 

3 spelar ingen roll för min del 

4 ogillar båda förslagen 

8 vet inte/vill ej svara 

OM IP VILL INSTA°MMA MED BÄDE 1 OCH 2; BE IP SA°GA VILKET AV FtlRSLAGEN 
HAN FtlREDRAR OCH MARKERA ENDAST DETTA ALTERNATIV. 

Vad tycker Ni är viktigast när Ni skall rösta? Är det Er åsikt om partiledaren 
eller Er uppfattning om partiets politik i allmänhet eller Er uppfattning om 
personerna på partiets valsedel i den här valkretsen? 

1 partiledaren är viktigast 

2 partiets politik i allmänhet är viktigast 

3 personerna på valsedeln är viktigast 

annat svar: 

Och vad tycker Ni är minst viktigt? 

NA°MN, OM SÄ BEHtlVS, DE TVÄ ALTERNATIV, SOM IP EJ NA°MNDE I 46 A r 
1 partiledaren är minst viktig 

2 partiets politik i allmänhet är minst viktig 

3 personerna på valsedeln är minst viktiga 

1 

2 

8 

1 

2 

8 

annat svar: 

Ibland händer det väl att en riksdagsman har en annan åsikt än den, som hans 
parti i riksdagen har. Hur tycker Ni att en riksdagsman skall göra i ett sådant 
fall? Bör han rösta på sitt partis ståndpunkt eller efter sin egen åsikt. ~ 

på sitt partis ståndpunkt 

efter sin egen åsikt 

annat svar: 

vet inte/ vill ej svara 

Hur tror Ni att riksdagsmännen i allmänhet brukar göra? 
röstar på sitt partis ståndpunkt 

röstar efter sin egen åsikt 

annat svar: 

vet inte/vill inte svara 



21. 

48 A Om en riksdagsman tror att de flesta som röstat på honom vid valet, har en annan 
åsikt än han själv i en viss fråga, hur tycker Ni då att han skall göra? Bör han 
rösta efter väljarnas åsikt eller efter sin egen åsikt? 

1 efter väljarnas åsikt 

2 efter sin egen åsikt 

annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

48 B Hur tycker Ni att en riksdagsman bör göra, om hans parti i riksdagen har en åsikt 
och de flesta som röstat på honom i valet har en annan åsikt? Bör han rösta .e!_ 
sitt partis ståndpunkt eller efter sina väljares åsikt? 

1 på sitt partis ståndpunkt 

3 efter väljarnas åsikt 

annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

49 A Antag att riksdagen höll på och diskuterade ett lagförslag, som Ni tyckte var orätt· 
vist eller felaktigt. Vad tror Ni att Ni skulle kunna göra i ett sådant fall? 

I TILLA"GGSFRAGA: I Är det något mer som Ni skulle kunna göra? 

svar: 

49 B Är Ni med i någon organisation eller förening, där man t.ex. skulle kunna ta upp 
en sådan sak på ett möte eller göra något annat åt saken? T /3. beror pii vad saken j L5.neJ7vet inte/ >19c 

gäller/kanske 

Vilken organisatit tänker Ni på? 

' I T ILLl.fGGSFRAGA: I Någon mer organisation? 

organisation(er): 

49 C Är det någon riksdagsman i den här valkretsen eller någon av dem som står på parti-
ernas valsedlar,som Ni tycker att Ni skulle kunna vända Er till i ett sådant här 

1 ja fall? 

5 nej 

annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

49 D Hur pass troligt skulle det vara att Ni verkligen försökte göra något åt saken,om 
Ni tyckte att riksdagen vore på väg att genomföra en orättvis eller felaktig lag? 
Skulle det vara:mycket troligt, ganska troligt eller inte alls troligt? 

1 my<Jket tro Ugt 

3 ganska troligt 

5 inte alls troligt 
. 

annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

J 



22. 

50 Känner Ni till namnet på någon eller några av dem som står på partiernas 
valsedlar i den här valkretsen vid valet i år? (Kommer Ni ihåg namnet på 
någon mer?) 

ANTECKNA DE 4 FtlRSTA NAMNEN SOM IP NAMNER. STÄLL NEDANSTAENDE 
TILLA

0

GGSFR!lGOR FtlR VARJE NAMN. ANTECKNA PARTI. MARKERA MED 
KRYSS OM IP SÄGER ATT PERSONEN ÄR RIKSDAGSMAN, RESP.AK!I'IV I 
KOMMUNALPOLITIKEN. ANTECKNA NAMN PA ORGANISATION ELLER GRUPP. ,J 

Vilket parti tillhör han? 
Är han redan riksdagsman? 
Har Ni lagt märke till om han är aktiv också i kommunalpolitiken? 
Känner Ni till om han hör till de ledande i någon organisation eller grupp? 'V 

Namn Parti Rika- Aktiv i Ledande i --
dags kommuna lp_o l. organisation 
man el. landat. (ange vilken) -

(a) 

(b) 

(a) 

(d) 

L 

8 Ip känner inte till något namn 

OM IP SÄGER SIG INTE HA SETT .ÄRETS VALSEDLAR, STALL KOMPLETTERINGS- 't;, 
FR/lGAN: "Kommer Ni möjligen ihåg namnet på någon eller några av de 
nuvarande riksdagsmännen?" STA.

0

LL SEDAN TILLÄGGSFRllGOR ENLIGT OVAN 
OCH MARKERA SVAREN OVAN. --



23. 

51 Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik, som man 
ibland hör att folk har. En del är rätt kritiska. 
Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren på det här 
kortet. 

I VISA FRAGEKORT I 
Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? 

Instämmer InsUimmer I stort Helt Vet inte/ 
helt i stort -- viU ej sett mot- motsatt -- satt åsikt &sikt sett svara 

A. Politiken tiY' ofta så invecklad --
att man inte kan sätta sig in i 5 4 2 1 3 
vad den r8r sig om. 
EV. ANM.: 

t. Det finns åtminstone något par-
~i, som aZZtid försöker tiZZvara- 1 2 4 5 3 

a mina intressen. 
EV. ANM.: 

. Det som händer i politiken 
har sällan någon st8rre bety- 5 4 2 1 3 
de lse f8r mig. 
EV. ANM.: 

D. Partierna tiY' bara intressera-
de av folks r8ster men inte av 5 4 2 1 3 
deras åsikter. 
EV. ANM.: 

E. Det tiY' aldrig någon svårighet 
att se var de viktiga skillnader- 1 2 4 5 3 
na mellan partierna finns. 
EV. ANM.: 

F. Folk som jag kan visserligen 
r8sta men något annat kan man 5 4 2 1 3 
fnte g8ra f8r att påverka 

~olitiken. V. ANM.: 

• De riksdagsmän som vi väljer 
8rlorar fort kontakten med 5 4 2 1 3 
anUgt folk. 

EV", ANM.: 

H. Genom att r8$ta kan man verkli-
gen vara med och bestclJnma om hur 1 2 4 5 3 
det ~kall ~ara ordnat här i landet. 
EV. ANM.: 

I. Mån kan aldrig lita på att 
något av partierna ttJ.nker 5 4 2 1 3 
hålla sina l8ften. 
EV. ANM.: 

,,, 

J. De som sitter i riksdagen och 
beslutar tar inte mycket hänsyn 5 4 2 1 3 
till vad vanligt folk tycker och 
tänker. 
EY. ANM.: 
' ' 



24. 

52 Man talar ju ibland om att det finns olika samhällsklasser och samhällsgrupper. ' 

Är det någon samhällsklass eller samhällsgrupp, som Ni brukar räkna Er till? 

r /5.nej/vet inte/viZZ ej svara/ ) 54 

' 

eller samhällsgrupp tänker Ni då på? Vilken samhällsklass 
1 arbetarkZass 

2 medelkZass 

3 överklass 

annan klass eller grupp ( ANGE VILKEN) : 

8 vet inte ➔ 54 

ALTERNATIVEN 1 - 3 FAR ENDAST MARKERAS OM IP:S SVAR ORDAGRANT tlVERENSSTAMMER 
MED DESSA SVARSALTERNATIV. tJVRIGA SVAR MARKERAS PÄ "ANNAN KLASS ELLER GRUPP~'. 

~. 

53 A Tror Ni att de flesta som tillhör .... (IP:S KLASS ELLER GRUPP ENLIGT 52) röstar 
på ett och samma parti, eller tror Ni att flera partier är ungefär lika stora? 

1 de flesta röstar på samma parti 

2 flera partier tå' ungeft:å' lika stora (ELLER LIKNANDE SVAR) ~.53C 
i~ 

8 vet inte ➔ 53C 

53 B Vilket parti tror Ni är störst i .... (IP:S KLASS ELLER GRUPP ENLIGT 52)? 

/1.. kommunist. I /2.soaialdem. 7 /3.aente-ppart.7 I 4.-f_olke_art.7 /5.högerpart./ 
I 

y .... 
~ 54 /8. vet inte/ - 54 

.. I ,.., 
53 C Vilka tror Ni är de två största partierna i .... (IP:S KLASS ELLER GRUPP ENLIGT 52, 

/1. kommunist. 7 /2. soaialdem. 7 /3.aenteryart./ /4.-f_olke_art./ /5.högeryart./ 

/6.KJJS7 

annat 8Var: 

8 vet inte 
·~ 

54 STÄLLS TILL IP SOM SVARAT FRÄGA 54 tJVERHOPPAS OM IP 
"ANNAN KLASS ELLER GRUPP" SVARSMARKERATS 1, 2, 3 PÄ '~ A 
ELLER "VET INTE" PÄ 52 FRÄGA 52. 

/ 

I 

Man talar"'fbland om arbetarklass och medelklass. Vilken av dem anser Ni att Ni 
skulle kunna räknas till? 

1 arbetarklass 

2 medelklass 

3 ingen av dessa två 

annat svar: 

8 vet inte 



25. 

55 A Det sägs ibland att olika grupper i samhället blir olika behandlade. 
Tror Ni att olika grupper i samhället blir olika behandlade av statliga och 
kommunala myndigheter? 

~ / 5.nejJ--'7 55B I B.vet inte/ > 55B 

Vilka blir sämre behandlade? 

svar: 

55 B Tror Ni att olika grupper i samhället blir olika behandlade av domstolarna? 
'r 

iljil / 5.nejJ --3► 55C / B.vet inteJ :> 55C 

Vilka blir sämre behandlade? 

svar: 

55 C Tror Ni att olika grupper i samhället blir olika behandlade vid kontakter med 
polisen? DJ!! / 5,nejJ ~ 55D / B.vet inteJ ~ 55D 

Vilka blir sämre behandlade? 

svar: 

55 D Tror Ni att elever från olika grupper i samhället blir olika behandlade ilJ!' / 5.nejj ~ 56A / 8. vet inte/ ~ 56A i skolorna? 

Vilka blir sämre behandlade? 

svar: 

56 A Anser Ni att den politik som förts här i landet under senare år varit till fördel 
eller till nackdel för dem som tillhör samma grupp i samhället som Ni? 

I TILLA°GGSFRAGA OM IP Jm TVEKSAM: I Anser Ni att den varit mest till fördel 
eller mest till nackdel_?_ --

1 till f8rdel 

5 tiU nackdel 

3 varken f8rdel eller nackdel 

annat svar: 

8 vet inte 

56 B Anser Ni att det är någon grupp i samhället som haft mera fördel än andra 
av den politik som förts? 

I TILLA'GGSFRAGA OM IP SVARAR "JA": I Vilken grupp tänker Ni då på? 

ja, tiU f8rdel f8r (ANGE VILKEN GRUPP): 

5 nej, ingen har haft st8rre f8rdel ci.n andra 

8 vet inte 

annat svar: 



26. 

57 Det finns ju både partier och andra organisationer och grupper här i landet, 
som gärna vill att deras önskemål skall bli beaktade. 
Vi skulle gärna vilja veta hur Ni ser på några av de här grupperna? 

I VISA FRAGEKORT "TERMOMETER" I 
På det här kortet finns en termometer, som vi kallar 11sympatitermometern11

• Vi an
vänder den såhär: Om Ni t.ex. har sympati för en viss grupp - eller gillar den -
- så placerar Ni den på någon av plusgraderna. Ni placerar den förstås högre ju 
mer sympati Ni har för den. Om Ni däremot inte känner någon srepati för den -
- eller ogillar den - så placerar Ni den på någon av minusgraerna. Om Ni varken 
tycker bra eller illa om den,så placerar Ni den på O-gradsstrecket. 

FtiR LOKO: STlfLL NEDANSTAENDE FRAGA FtiR VARJE KATEGORI OCH 
ANTECKNA VILKET GRADTAL IP ANGER. (DET AR INTE NtiDVA'NDIGT 
ATT ANGE JAMNA TIOTAL). SVARET "VET INTE" MARKERAS MED 0 
(=VARKEN BRA ELLER ILLA) 

BtiRJA MED KATEGORI ( a) OM IP: S NUMMER PA UB AR UDDA OCH 
GA SEDAN VIDARE I BOKSTAVSORDNING. BtlRJA MED KATEGORI (q) 
OM IP:S IP-NUMMER AR JÄMNT, OCH GA SEDAN IGENOM HELA LISTAN 
"BAKLA'NGES". 

Var skulle Ni vilja placera .... (KATEGORI)? 

Kategori Grad Kategori Grad 

(a) Nykterhetsrörelsen -------- {j) Centerpartiet -----------
( b) Arbetsgivareföreningen 

(=Svenska Arbetsgivare
föreningen, SAF) ---------

(a) Vänsterpartiet Kommunisterna ----
(d) Det privata näringslivet -----
(e) Folkpartiet -----------
(f) FNL-demonstranter (i Sverige) ---
(g) Jordbrukarna ----------
( h) Svenska Kyrkan (=Statskyrkan) ---
(i) Statliga företag _______ _ 

( k) Konsum (=Konsument-
kooperationen) -----------

( l) Utländska arbetare 
i Sverige -------------

( m) Soaialdemokraterna ---------
( n) De stora privata bankerna ------
(o) Högerpartiet ------------
( p) Faakföreningarna __________ ~. 

( q) Frikyrkorna ------------

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

1 ofta 

3 något enstaka tillfälle 

5 inte aZZs 

0 Ip är ensamstående 

annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 



58 B 

.,. 

,.. 

60 A 

.. 60 B 

1 

3 

5 

8 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

5 

8 

1 

3 

5 

8 

Hur ofta brukar det förekomma att det diskuteras politik bland Edra bekanta 
utanför familjen? Brukar det förekomma: ofta eller bara vid något enstaka 
tillfälle eller inte alls? --

ofta 

bara vid något enstaka tillfälle 

inte aUs 

annat svar: 

vet inte/viU ej svara 

Hur brukar Ni själv göra om Ni är med i ett sällskap, där samtalet kommer in 

27. 

på politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker Ni passar bäst in på Er själv? 

I VISA FRAGEKORT. LA's EV. UPP SVARSALTERNATIVEN I 
jag brukar inte bry mig om att lyssna när foZk börjar prata om politik 

jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 

det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån v.ad jag själv tyaker 

jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 

annat svar: 

Kommer Ni ihåg hur mycket intresse Er far hade för politik under Er uppväxttid? 
Var Er far mycket intresserad eller ganska intresserad av politik, eller 
brydde han sig inte alls om politik? 
mycket intresserad 

ganska intresserad 

brydde sig inte alls om politik 

annat svar: 

vet inte/vill ej svara/ingen far i familjen 

Hur pass intresserad av politik var Er mor under Er uppväxttid? 
Var hon mycket intresserad eller ganska intresserad av politik eller brydde 
hon sig inte alls om politik? 
mycket intresserad 

ganska intresserad 

brydde sig inte alls om politik 

annat svar: 

vet inte/vill ej svara/ingen mor i familjen 
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61 A 

61 B 

1 

2 

3 

4 

5 

'1 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

'1 

8 

I URVALSKATEGORI I---->~ 62 I 
Vet Ni vilket parti Er far brukar/brukade rösta på? 

kommunisterna 

soaialdemokraterna 

aenterpartiet (bondeförbundet) 

folkpartiet (frisinnade/liberalerna) 

högerpartiet 

annat parti ( ANGE VILKET) : 

röstar/röstade aldrig 

vet inte/viU ej svara/ingen far i familjen 

OM FADERN R{JSTAT PÄ OLIKA PARTIER, MARKERAS SÄVITT M{JJLIGT DET PARTI HAN 
R{JSTADE PA UNDER SENARE ÄR. SVAR SKALL MARKERAS ÄVEN OM FADERN AVLIDIT. 

Vet Ni vilket parti Er mor brukar/brukade rösta på? 

kommunisterna 

soaialdemokraterna 

aenterpartiet (bondeförbundet) 

folkpartiet (frisinnade/liberalerna) 

högerpartiet 

annat parti ( ANGE VILKET) : --------------------
röst ar/röst ad e aldrig 

vet inte/vill ej svara/ingen mor i familjen 

JFR. ANVISNINGAR BETR. FtfREGÄENDE FRÄGA 
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63 

64 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

Tänker Ni rösta vid valet i år? 

I 1.ja/ 
/

3. kanske/vet/ / 5. nej I 
inte

1 
säkert I 

Vilket parti tänker Ni rösta på? 

29. 

/8. vägrar svara/ 

I 

vänsterpartiet kommunisterna 

arbetarepartiet-socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

högerpartiet 

~r-->...i> 66A ( Ip född 
1946-47~68 

kristen demokratisk samling (KDS) 

annat parti (ANGE VILKET): ----------
har inte bestämt sig/vill ej svara 

) 

ANMÄRKNING: OM IP NA'MNER EN "SAMLINGSBETECKNING", STlJ.'LLES 
TILLXGGSFRÄGA ( JFR INSTRUKTIONEN). 

"MITTENPARTIERNA": Tänker Ni rösta med Centerpartiets eller 
Folkpartiets valsedel? MARKERA TILLA'MPLIGT 
PARTI. 

ANNAN SAMLINGSBETECKNING UTANFtiR "FYRSTADSKRETSEN": Tänker 
Ni rösta med Högerpartiets, rolkpartiets eller Center
partiets valsedel? MARKERA TILLA'MPLIGT PARTI. 

"SAMLING 68" (ENDAST "FYRSTADSKRETSEN"): Vilken av Samling 68:s 
valsedlar tänker Ni rösta med? 
MARKERA PARTI OM IP NA.'MNER HtiGERPARTIETS VALSEDEL. 
ANGE ANNARS VALSEDELSTYPEN VID "ANNAT PARTI". 

OM IP EJ KAN PRECISERA SITT SVAR, FÄR SAMLINGSBETECKNING AN
TECKNAS VID "ANNAT PARTI". 
MOTSVARANDE TILLA'GGSFRÄGOR ANVA.'NDS, OM SÄ BEHtiVS, VID FtiLJANDE 
FRÄGOR BETRA'FFANDE RtiSTNING I ÄR: (64) OCH VID TIDIGARE VAL: 
(66B, 6?B) 

Om Ni skulle rösta, vilket parti skulle Ni i så fall rösta på? 

vänsterpartiet kommunisterna 

arbetarepartiet-socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

högerpartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

annat parti (ANGE VILKET): ----------

-~-->-66A (Ip född 
1946-47--:>.n68) 

har inte bestämt sig/vill ej svara/vill inte rösta på något parti 
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65 

8 

ANMÄRKNING: DENNA FRAGA STlfLLES TILL DEM SOM MARKERATS VID SVARSALT. 8 PA 
FRÄGA 63 ELLER FRAGA 64. OM IP SA BESTA.MT VA°GRAT ATT LAMNA NAGON UPPLYS
NING OM SIN PARTISYMPATI, ATT LOKO BEDtiMER DET SOM MENINGSLtiST ATT STA°LLA 
FRAGA 65, FAR DENNA FRAGA tlVERHOPPAS. SKRIV I SA FALL "tiVERHOPPAD" VID 
"ANNAT SVAR" NEDAN. OM IP INTE VA°GRAR SVARA UTAN BARA ÄR TVEKSAM, SKALL 
FRAGA 65 ALLTID STA°LLAS. 

Kan Ni möjligen nämna två partier som Ni tycker är bättre än de andra, så 
att Ni skulle kunna tänka Er att rösta på något av dem? (Vilka partier är 
det?) 

partier (ANGE VILKA): 

annat svar: 

vet inte/vill ej svara 

I IP FtlDD 1946-4?---➔ 68 

66 A 

66 B 

8 

Röstade Ni vid valet 1966? 

/1.ja/ 
/

5.nej eller minns inte~/ ___ .-......... 67A (Ip född 1943-45----"»~ 68) 
eller vägrar svara / 7 7 

Vilket parti röstade Ni på? 

/1.kommunist.//2.socialdem.//3.centerpart.fL.4.folkpart.//5.högerpart.//6.KDS/ 

annat svar: 

vet inte/vill ej svara 

I IP FtiDD 1943-45--->..,.,. 68 I 
67 A 

67 B 

8 

Röstade Ni vid valet 1964? 

5.nej eller minns inte 68 
eller vä rar svara r------:-:~ 

Vilket parti röstade Ni på? 

/1.kommunist/12.socialdem.//3.centerpart.//4.folkpart./L.f!jjjgerpart.//6.KDS/ 

annat svar: -------------------------
vet inte/vill ej svara 
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-IIP FtlDD 1940 ELLER TIDIGARE ➔ ?lA-I 

68 Kommer Ni ihåg ungefär hur pass ganmal Ni var, när Ni först började tycka 
att något eller några av partierna var bättre än de andra? 

HELST ANTECKNAS UNGEFA'RLIG ÄLDER SOM SVAR, OM IP HAR SVÅRT ATT SVARA 
KAN FtlLJANDE TILLA'GGSFRÄGOR STA'LLAS: 

Blev det kanske inte aktuellt förrän Ni fick rösträtt, eller hade Ni 
tänkt på saken långt innan? Var det redan medan Ni gick i skolan? 

svar.· 

8 vet inte/viZZ ej svara 

rg När Ni växte upp, bodde Ni då på ren landsbygd eller i ett samhälle 
på landsbygden eller i en stad? 

' I TILLA'GGSFRJl.GA OM IP SVARAR 11STAD11
: ] 

i 

r Bodde Ni i någon av städerna Stockholm, Göteborg eller Malmö? 
1 på ren Zandsbygd 

2 samhäUe 

3 stad (men ej storstad} 

4 StoakhoZm, G8teborg, MaZm8 

70 Har Ni alltid bott i (KOMMUNENS NAMN)? 

I TILLA'GGSFRJl.GA OM IP SVARAR "NEJ": I 
När flyttade Ni till (KOMMUNENS NAMN)? 

1 har aZZtid bott i nuvarande komrmtn 

nej, infZyttade år: 

-.. 
71 A Har Ni förvärvsarbete? 

/1.ja/ > 72A /5,nej/ I MARKERA "JA Il A'VEN OM IP TILLFJJ.'LLIGT AR ARBETSLtJS I 
... ... 

71 B Har Ni tidigare naft förv~rvsaroete7 
/1 • .ia/ /5.nej/ > 77A 

.I ... 
I 72 A Vilket yrke har/hade Nt? ----
i yrke: 

annat svar: 
' 

72 B Vilket slags arbete sysslar/sysslade Ni huvudsakligen med? 

svar: 

I 

-- - - - -----



3 2. 

73 Skulle Ni också vilja säga vilken av yrkesgrupperna på det här kortet, som 
Ni hör/hörde till? 

I VISA FRÄGEKORT I 
1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 jordbrukare med eget jordbruk eZZer arrende 

4 egen företagare utanför jordbruket 

annat svar: 

FORMULERINGEN "SOM NI HtiR TILL", ANVANDES OM IP ÄR FtJRVÄRVSARBETANDE. 
FORMULERINGEN "SOM NI HtiRDE TILL", ANVÄNDES OM IP TIDIGARE VARIT FtiR-
VÄRVSARBETANDE, OCH FRAGAN SKALL DA AVSE IP:S SENASTE YRKE. 

I URVALSKATEGORI I =::>,?6A I ~ 

74 A Har Ni någon gång bytt yrke så, att Ni tidigare under någon längre tid hört 
till någon annan av yrkesgrupperna på kortet? 

/1.ja/ I oj 6.neJ 1 >75A '-
J~ 
y 

74 B Vilken av yrkesgrupperna hörde Ni till? 

I VISA FRAGEKORT. SAMMA SOM FtJR 7 3 I 
1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 jordbrukare med e:;et jordbruk eZZer arrende 

4 egen företagare utanför jordbPuket 

annat svar: 

75 A Är Ni medlem i någon sådan facklig organisation eller yrkessammanslutning 
som finns på det här kortet? '--I VISA FRAGEKORT \ 

/1.ja/ L6.nej/vet intel ► 77A 
~ J. 

~ 

75 B Vilken organisation är Ni medlem i? 
1 fackförening för tjänstemän (ANGE NAMNET): 

2 fackförening för arbetare (ANGE NAMNET): 

3 företagarorganisation (ANGE NAMNET): 

4 RLF (Riksförbundet Landsbygdens FoZk) 

6 annan yrkesorganisation (ANGE NAMNET): 

OM IP KlfNNER TILL ORGANISATIONENS NAMN, MEN INTE VET VILKEN KATEGORI DEN 
HtiR TILL, KAN SVARET ANTECKNAS VID "ANNAN YRKESORGANISATION". 

j 
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76 Om Ni skulle säga hur Er egen organisation tillvaratar medlemmarnas 
intressen, vilket av de här omdömena tycker Ni då är riktigast? 

I VISA FRAGEKORT. LA's EV. UPP SVARSALTBRNATIVEN I 
1 medlemmarnas intressen tillvaratas bra 

2 det varierar - men i huvudsak tillvaratas de bra 

3 det varierar - men i huvudsak tillvaratas de inte bra 

4 medlemmarnas intressen tillvaratas inte bra 

annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

77 A Har Ni någon praktisk eller teoretisk utbildning utöver folkskolan? 
/1.ja/ Ls.nej_} 7 78A 
,I, 

f 

. 
77 B Vilken utbildning? 

I TILLJi.'GGSFRÅGA I 
Har Ni genomgått någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? 

svar: 

77 C Hur många års utbildning har Ni genomgått efter de första sex skolåren? 

ål>: 

• annat svar: 

I JfNKOR, ANKLINGAR, OGIFTA OCH FRÅNSKILDA ? 81A I 
78 A Har/hade Er make/maka förvärvsarbete? 

/1 . l _: . J_a/ > 78C /5.ne,i/ MARKERA "JA" Ji.'VEN OM IP:S MAKE/MAKA TILLFA
0

LLIGT 
AR ARBETSL~S ELLER PERMITTERAD. 

~ ,, 

78 B Har han/hon tidigare haft förvärvsarbete? 
/1.ja/ /5 ., _: .neJ1 ) 81A 

\.L ,,. 
78 C Vilket yrke har/hade hon/han? 

svar: 

-----
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79 

80 A 

80 B 

81 A 

81 B 

81 C 

82 A 

82 B 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

6 

Skulle Ni också vilja säga vilken av yrkesgrupperna på det här kortet som 
Er make/maka hör/hörde ti 11? 

I VISA FRÄGEKORT. SAMMA SOM FtiR 731 
tjttnsteman 

arbetare 

jordbrukare med eget jorabruk eZZer arrende 

egen företagare utanför jordbruket 

annat svar: 

Vet Ni om Er ~/maka är medlem i någon sådan facklig organisation eller 
yrkessammanslutning som finns på det här kortet? 

I VISA FRÄGEKORT. SAMMA SOM FtiR 7 5 I 
/1.ja/ f5.neJZvet inte/ ::>81A 

J, 
I' 

Vilken organisation eller sammanslutning är Er make/maka medlem i? 
faakförening för tjti:nstemän (ANGE NAMNET): 

f aakförening för arbetare ( ANGE NAMNET) : 

företagarorganisation (ANGE NAMNET): 

RLF (Riksförbundet Landsbygdens FoZk) 

annan yrkesorganisation (ANGE NAMNET): 

OM IP Kl{NNER TILL ORGANISATIONENS NAMN MEN INTE VET VILKEN KATEGORI DEN 
HtiR TILL, KAN SVARET ANTECKNAS VID "ANNAN YRKESORGANISATION". 

Har Ni 
/1.ja/ 

J, 
11' 

några hemmavarande barn? 
/5.nej/ 7 82 A 

Hur många? 
antaZ: 

Hur gamla är de? 
svar: __________________________ _ 

Vilket yrke har/hade Er far? 
faderns yrke: _______________________ _ 

I OM FADERN AVLIDIT ELLER AR PENSIONÄR, ANTECKNAS HANS SENASTE YRKE. I 
~~ Er mor något yrke eller är/var hon hemmafru? 

I OM IP SVARAR "HAR/HADE YRKE":\ Vilket yrke har/hade hon? 
svar: ---------------------------

2 är/var hemmafru 

I JFR. ANVISNING BETR. FADERNS YRKE I 

., 
~-

... 
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82 C Vi talade förut om olika samhällsklasser. Om Ni tänker på Er uppväxttid, 
anser Ni att Era föräldrar då kunde räknas till arbetarklass eller medelklass? 

1 arbetarklass 

2 medelklass 

5 ingen av dessa 

annat svar: 

8 vet inte 

83 A Hur ofta brukar Ni gå till gudstjänst eller på något möte i statskyrkan eller i 
någon frikyrka? Brukar Ni gå minst en gång i månaden eller några gånger om året 
eller mera sällan eller aldrig? 

- 1 minst en gång i månaden 

2 några gånger om året 

3 mera sällan 

4 aldrig ~ 84 - annat svar: 

83 B Brukar Ni för det mesta gå i någon statskyrka eller går Ni till något 
frikyrkosamfund? 

1 stats kyrkan ~ 84 
2 frikyrkosamfund 

annat svar: 

83 C Vilket fri kyrkosamfund går Ni då till? 

svar: 

84 Anser Ni att det finns några skillnader mellan partierna i frågor som gäller 

- kyrka och religion? 

I 1.ja/ L 5.nej7vet inte7 ~ 85A 

\/ 
I STA'LL BADA TILLA'GGSFRÄGORNA I 

- Tycker Ni att något av partierna har samma inställning som 
Ni själv i frågor, som gäller kyrka och religion? 

I OM IP SVARAR "JA Il: I Vilket eller vilka partier? 

svar: 

Tycker Ni att något av partierna för en felaktig politik i frågor, 
som gäller kyrka och religion? 

I OM IP SVARAR "JA": I Vilket eller vilka partier? 

svar: 

n,e 
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85 A Är Ni medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk samman-
slutning? 
/1.ja/ /5 ., ~ . neJ/ ➔86 A /._8. vill inte svara/ >B6 A 

85 B Vil ~~t parti är Ni medlem "? ,. 
1 kommunisterna 

2 socialdemokraterna ~ TIL,LA"GGSFRÄGA FtfR "SOCIALDEMOKRATERNA": Är Ni kollektiv-
3 centerpartiet ansluten eller individuellt ansluten till partiet? 

4 folkpartiet 1 kollektivansluten 

5 högerpartiet 2 individuellt ansluten • 6 KJJS 3 ansluten på båda sätten 

8 vi U inte svara annat svar: 

8 vet inte/vill inte svara .__ 
annat svar: 

86 A Var Ni medlem i något politiskt ungdomsförbund innan Ni blev röstberättigad? 
/..1. ja/ /5 ., .neJ, ►87 A /._B.vill ej svara/ >s7 A 

... ,.. 
86 B Vilket partis ungdomsförbund var det? 

/1.komnrunist.//2.socialdem.//3.centerpart.//4.folkpart.//5.högerpart./ 

annat svar: 

87 A Räknar Ni Er till de aktiva i någon organisation eller förening? 
/1.ja/ /5.nej/ ➔ SLUT! AKTIV=GÄR FtfR DET MESTA PÄ FtfRENINGENS MtfTEN I 

OCH/ELLER HAR UPPDRAG I F(JRENINGEN • ~ ... . 
87 B Vilken eller vilka organisationer och föreningar är Ni aktiv i? 

I TILIÄGGSFRÄGA: I Är Ni aktiv i någon mer organisation eller förening? --
I ANTECKNA ALLA ORGANISATIONER OCH F(JRENINGAR SOM IP NA"MNER I 
organisation(er): 

annat svar: 
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LOKO NR 
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TID FtiR INTERVJUN 
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från klockan 

SÄRSKILT STARTBREV FöR ETAPP B 
KOMMER EFTER VALET. UTFÖR INGEN 
INTERVJU FöRRÄN DU FATT START
BREVET. 

• 
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IP:S NR ENLIGT UB 
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,---- UPPGIFTER FRÄN UB --------------------

URVALS KATEGORI FtiDELSEÅR 

L--------'I .___I _ ____. 

1 

8 

KtiN 

1 Man 

2 Kvinna 

CIVILSTÄND 

1 Gift 

2 lfnkZing/änka 

3 Frånskild 

4 Ogift 

OM IP: S CIVILSTÄND A'NDRATS 

Nuvarande civilstånd: ------
Tid för ä:ndring: __ /__ 19 __ _ 

2 3 4 

9 10 11 

15 16 1? 18 

Uppgifterna från UB skall 
införas på forrrruUtret innan 
Ip besökes. Därvid överstry
kes frågor, som icke skall 
ställas på grund av Ip:s ur
valskategori eller ålder.-

För URVALSKATEGORI I över
strykes: 
61A-B och ?4A-B. 
För ÄLDERSGRUPPER överstry
kes nedan angivna frågor: 
Född 1946-194?: 66A-B, 6?A-B 
Född 1943-1945: 6?A-B 
Född 1940 eller tidigare: 
68, 69, ?O . 

Kontrollera vid intervjuns 
början att Ip:s födelseår och 
civilstånd stämmer. Om Ip:s 
civilstånd ändrats, anteckna 
nuvarande civilstånd och tid
punkt för ändring här intill. 

5 6 ? 

12 13 14 

19 20 21 



2. 

1 

VISA DITT LEGITIMATIONSKORT OCH LAT IP LÄSA DET FtiRE INTERVJUNS BCfl?JAN ! 

I INTRODUKTION I 
Vi har fått i uppdrag att göra en opartisk intervjuundersökning i samband 
med valet i år. Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren 
bara kommer att användas för statistisk bearbetning. Ingen utomstående 
kommer att få veta vad någon enskild person svarat på våra frågor. Själv 
har jag naturligtvis absolut tystnadsplikt. 

OM IP NilMNER ATT HAN INTERVJUATS VID 1964 ARS VAL: 

Det är många av dem som vi intervjuar i år, som har blivit intervjuade en 
gång förut. Det beror på att vi är särskilt intresserade av att få veta 
hur väljarna ser på politiken vid flera olika tillfällen. 

Jag börjar med ett par frågor om tidskrifter och tidningar. 
Brukar Ni läsa någon tidskrift eller veckotidning, som innehåller artiklar 
om politiska frågor? (Vilken tidskrift?)(Läser Ni någon mer sådan tidskrift?) 

Zäse!' en eZ. 
Zer,a tids kr>. 

I Zäser ingen / 
sådan tidskr>./ 

TILLÄGGSFRII.GA FtiR VARJE TIDSKRIFT IP NÄMNER 

Har Ni märkt om .... (TIDSKRIFT) brukar uttala sig för någon 
särskild åsiktsriktning? 

I OM IP SVARAR "JA": Vilken ås i ktsri ktni ng? 

Tidskrift som Svar, betr. tids kr>i f tens Känner ej tiZZ 
Ip Zäser poZitiska åsiktsriktning tidskriftens poZ. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

åsiktsriktning 

8 •-8 

8 

8 
~-

ANMARKNING: "POLITISK ÄSIKTSRIKTNING" KAN BADE VARA ETT POLITISKT PARTI OCH EN 
MERA ALLMÄN POLITISK INSTÄLLNING (T.EX. "FtiR ENSKILD FtiRETAGSAMHET"). ÄVEN SVA
RET "NEJ" ANTECKNAS PA TILLAMPLIG RAD OVAN. 

2 A Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? 
Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in i Ert fall? 

4 

3 

2 

1 

I VISA FRAGEKORT I 
läser aldrig nyheter och artiklar om politik 

Zäser, nyheter och artiklar om poZitik någon gång 

Zäser ofta nyheter och artikZar om politik 

läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 

annat svar: 



3. 

2 B Läser Ni någon dagstidning som stöder något bestämt politiskt parti? 

I T ILL.A'GGSFRAGA OM IP sv ARAR "JA":I 

Vilket eller vilka partier stöds av den eller de tidningar Ni brukar läsa? 

parti( er): 

5 nej, laser ingen sådan tidning/vet inte/vill ej svara 

I FRAGA 3 FINNS INTE I FORMULl[RET FtJR DENNA ETAPP I 
4 A TV och radio hade en del program med politiska diskussioner eller utfrågning 

av partiledare under sista månaden före valet. 
En del har lyssnat på många av programmen. Andra hade inte tid eller tyckte 
inte att programmen var så intressanta att de ville lyssna. 

9 Hörde Ni på någon av diskussionerna eller utfrågningarna av partiledarna i 
TV eller radio? 

/1.ja/ L5,ne{1· > 5A / B. vet inte/ / > 5A 
~/ 

vi U ej svara{ 

e . 
4 B Ungefär hur många sådana program hörde Ni i TV eller radio under sista 

månaden före valet? 

VISA FRAGEKORT. MARKERA TILLl-fMPLIGT ANTAL PROGRAM., 

L1,ett programf/2.två eller 
1

//3,fyra eller r//4.s~x eller ,//5.åtta eller 7 
tre program fem program SJU program flera program 

5 A På många platser har partierna ordnat möten med debatter och föredrag. 
Har Ni varit på något sådant möte i år? 

/1.ja/ L5,neJJ, ➔ 6 LB,vet inte 1Z ➔ 6 

,11 
,. -5 B Vilket eller vilka partier hade ordnat mötet eller deltog i debatten? 

/1.kommunist.//2.soaialdem.//3.aenteryart.//4,folkpart.//5.högerpart.//6.KDS 7 
annat svar: 

• OM MtiTET HADE KARAKTAREN AV EN TVAPARTIDEBATT, SKALL BADA DE DELTAGANDE 
PARTIERNA MARKERAS, OM IP VARIT MED PA FLERA MtiTEN, MARKERAS SAMTLIGA 

. PARTIER, SOM ANORDNAT MtiTENA OCH/ELLER MEDVERKAT I DEBATTERNA • 

6 Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? 
Vilket av svaren på det här kortet tycker Ni stämmer bäst in på Er själv? 

. I VISA FRAGEKORT I 
Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad 
eller inte alls intresserad av politik? 

1 mycket intresserad 

2 ganska intresserad 

3 inte sä:r'skilt intresserad 

4 inte alls intresserad 

- annat svar: 



4. 

7 

8 

9 

1 

5 

8 

Om vi tänker på årets val. Brydde Ni Er personligen mycket om vilka partier 
som vann eller förlorade vid valet i år, eller tyckte Ni att det inte spelade 
så stor roll för Er egen del? 
brydde sig personligen mycket om 

tyckte inte att det spelade så stor roll 

annat svar: 

Vilket eller vilka partier är med i den nuvarande regeringen? 

parti(er)i regeringen: 

vet inte/vi U ej svara 

OM SA BEHbl/S FIIR LOKO EFTER DENNA FRÄGA UPPLYSA 
IP OM VILKET ELLER VILKA PARTIER SOM ÄR MED I 
REGERINGEN RESP. VAR MED I REGERINGEN FtlRE VALE 
I IIR 

Sedan skulle jag be Er se på den här planschen med fotografier, som 
föreställer de fem partiledarna i riksdagen. 

I VISA FRÄGEKORT I 
Vilken partiledare föreställer bild ..... ? (Vad heter han?) 

I STA°LL FRÄGAN FtlR BILD A, B, C, D, E., 

Bild Ip svarar rätt Ip svarar f!iI eUer 
vet inte 

A (Weden) 1 8 

B (Erlander) 1 8 

C (Hermansson) 1 8 

D (Hedlund) 1 8 

E (Halmberg) 1 8 



5. 

10 A Nu skulle jag vilja fråga om vad Ni tycker är goda och dåliga sidor hos den 
socialdemokratiska regeringen. 
Jag börjar med att fråga om det är något som Ni särskilt uppskattar hos den 
socialdemokratiska regeringen? 

I TILLltrJ:G81FRA.0OR J!tJR ATT FÅ FRAM FYLLIGA SVAR: I Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni särskilt 

uppskattar hos den socialdemokratiska regeringen? 
svar: 

I 
Cfl 

~. 

~ 
Cfl 

~ 
i-:i 

~ l O B Är det något hos den socialdemokratiska regeringen som Ni ogillar? 

J~ I TILLJJ.'GGSFRÅGOR FtJR ATT FÅ FRAM FYLLIGA SVAR:I Vill Ni säga någJt mer om detta? .i-:i 
•:"I! Är det något mer hos den social-
~ demokratiska regeringen, som Ni ogillar? 
~ svar: 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 11 A Antag att Högerpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet skulle ha bildat regering 
@§ efter valet i år. Kan Ni säga något, som Ni skulle ha uppskattat hos en regering 
~ med Högerpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet? 
~ 
~ I TILLA'GGSFRÅGOR FtJR ATT FÄ FRAM FYLLIGA SVAR:I ~ 

Vill Ni säga något mer om detta? 

~ 
Är det något mer, som Ni tror att 

Ni skulle ha uppskattat hos en sådan regering? 
~ 

1~ 
svar: 

~ 
Pt:i 

:@§ 
i:.:.. 
:::,,. 
Pt:i 
§s 
E-i 11 B Kan Ni säga något, som Ni skulle ha ogillat hos en regering med Högerpartiet, 
~ Folkpartiet och Centerpartiet? 
tr:i 

I TILLJJ.'GGSFRÅGOR FtJR ATT FÅ FRAM FYLLIGA SVAR:I Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer S0'1TI Ni skulle ha 
ogillat hos en sådan regering? 

svar: 



t). 

12 A Nu när vi får/kanske får en regering med Högerpartiet, Folkpartiet och Center
partiet, skuTle jag vilja fråga vad Ni tror blir/skulle bli goda och dåliga 
sidor hos den regeringen. --
Jag börjar med att fråga om det är något som Ni tror att Ni särskilt kommer att/ 
skulle uppskatta hos en regering med Högerpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet? 

TILLl(GGSFRAGOR FtiR ATT FA FRAM FYLLIGA SVAR: Vi 11 Ni säga något mer om detta? 
._ _________________ ___. Är det något mer som Ni särskilt 

uppskattar hos en sådan regering? 
svar: 

Kan Ni säga något, som Ni tror att Ni kommer att/skulle ogilla hos en regering,~ 
med Högerpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet? ~~ 

TILLA.
0

GGSFRAGOR FtlR ATT FA FRAM FYLLIGA SVAR: 

svar: 

Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni ogillar 
hos en sådan regering? 

--------------------------------

Jag skulle också fråga om vad Ni tycker har varit goda och dåliga sidor hos 
den socialdemokratiska regeringen. 
Kan Ni säga något som Ni särskilt har uppskattat hos den socialdemokratiska 

regeringen? 
TILLÄGGSFRAGOR FtJR ATT FA FRAM FYLLIGA SVAR: Vill Ni säga något mer om detta? 

'--------------------'Är det något mer som Ni särskilt 
har uppskattat hos den socialdemokratiska regeringen? •= 
svar: --------------------------------

Är det något hos den socialdemokratiska regeringen, som Ni har ogillat? 

TILLÄGGSFRAGOR FtJR ATT FA FRAM FYLLIGA SVAR: Vi 11 Ni säga något mer om detta? 
~---------------,-----~ Är det något mer, som Ni har ogillat 

hos den socialdemokratiska regeringen? 
svar: 



7. 

14 Vad anser Ni personligen att partierna och regering och riksdag skall genom-
föra eller arbeta för under de närmaste åren? 

I TILLA'GGSFRII.GOR FtlR ATT FII. FRAM FYLLIGA SVAR I 
Vill Ni säga något mer om varför Ni tycker den här saken är viktig? 
Är det något annat som Ni tycker att partierna, regering och riksdag 
skall genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? 

svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

15 A Är det någon fråga som är så viktig för den här delen av landet så att Ni 
tycker att regering och riksdag borde försöka göra något åt den under de 
närmaste åren? 

I TILLA'GGSFRII.GOR FtlR ATT FII. FRAM FYLLIGA SVAR:I 

Vi 11 Ni säga något mer om detta? 
Är det någon annan fråga som Ni också tycker är så viktig för den här 
delen av landet? 
svar: 

f" 
8 vet inte/vill ej svara/neJ, ingen sådan fråga ~ 16 

15 B Har Ni märkt om riksdagsmännen från den här valkretsen försökt göra något 
åt den här saken/de här sakerna? 

I FORMULERINGEN "DE HAR SAKERNA" ANVA"NDS OM IP NAMNT FLERA SAKER P /I. 15A I 
/1.ja/ 

,L 
La.vet inte/nej, in~en riksda~smanr > 16 

... 
15 C Tycker Ni att det är något partis riksdagsmän som visat sig särskilt 

intresserade för den här saken/de här sakerna? 

I TILLA'GGSFRII.GA OM IP SVARAR "JA":I Vilket partis riksdagsmän? 

ja, (ANGE PARTI): 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 



8. 

16 

17 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

På det här kortet finns det sammanställt några ord och beteckningar som ibland 
används i samband med olika politiska uppfattningar. 

I VISA FRAGEKORT I 
Jag skulle nu vilja fråga om Ni anser att någon eller några av de här betecknin~ 
arna stämmer överens med Er politiska inställning? 

I TILLA'GGSFRAGA I 
Är det någon mer beteckning som stämmer överens med Er politiska inställning? 
socia Ustisk 

borgerlig 

vänster 

liberal 

höger 

konservativ 

mittenståndpunkt 

annat svar: 

MARKERA ALLA ORD SOM IP ANSER STAMMER MED HANS/HENNES POLITISKA INSTA'LLNING I 
Nu skulle jag vilja fråga vilka partier Ni anser att de olika beteckningarna 
på det här kortet passar in på? 

I VISA FRAGEKORT. SAMMA SOM FtJR 16 I 
FRÄGA FtJR VAR OCH EN AV BETECKN_I_NGARNA PA KORTET :f 

Anser Ni att den här beteckningen passar in på något eller några av partierna? 

I TILLA'GGSFRAGA I 
Finns det något mer parti som den passar in på? 

socialistisk partier: 

borgerlig partier: 

vänster partier: I 
<,'., 

liberal partier: 

höger partier•: 

konservativ partier: 

mittenståndpunkt partier: 

annat svar: 

SAMTLIGA PARTIER SOM IP ANSER HtiRA SAMMAN MED RESP. BETECKNING MÄSTE ANTECKNAS. 
STA'LL TILLli.'GGSFRAGAN FtiR ATT INGET PARTI SKALL BLI UTELAMNAT! "VET INTE" OCH 
MERA ALLM}J.°NNA SVAR FAR ANTECKNAS PA RADEN "PARTIER" FtiR RESP. BETECKNING. 
KOMMENTARER KAN ANTECKNAS VID "ANNAT SVAR". 

FRAGA 18 FINNS INTE I FORMULARET FtiR DENNA ETAPP 



9. 
19 Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska 

diskussionen. 

I VISA FRAGEKORT I 
Får jag be Er säga vilken inställning Ni har till var och en av de här åsikterna. 
Välj ett av svaren i rutan nedtill på kortet. 

LÄS UPP ETT PASTAENDE I SANDER OCH LAT IP VÄLJA SVARSALTERNATIV 

A. Staten kan aldrig driva ett 
företag eller en industri Zika 
effektivt som det privata 

,,,. närings Zi vet. 
EV. ANM.: 

Instärroner 
heU 

6 

Instärroner 
i stort 
sett 

4 

I stort 
sett mot
satt åsikt. 

2 

Heit 
motsatt 
&sikt 

1 

Vet inte/ 
viU ej 
svara 

3 

J 
B. Risken _fi_ö_r_ar_b_e_t_s_l_ö-sh_e_t ___________________________ _ 

blir mindre om staten får 
mer inflytande på bankernas 1 2 4 6 3 
oah företagens handlande. 
EV.ANM. : -----------------------------------
C. AlZa utom gamla oah 
handikappade borde få klara 
sig utan soaiala förmåner 
oah bidrag. 
EV. ANM.: 

D. De ledande i bankerna oah in
dustrin får alldeles för myaket 
inflytande, om inte samhället 
har möjlighet att kontrollera 
det privata näringslivet. 
EV. ANM.: 

,E. I många avseenden har det 

J 
gått för långt med jämlikhet 
här i Zandet. 
EV. ANM.: 

F. Det behövs mer soaiala re-
. former, eftersom många trygg

hetsfrågor fortfarande är olösta. 
EV. ANM.: 

G. Näringslivet fyller bäst sina 
uppgifter, om det slipper in
blandning från statens sida. 
EV. ANM.: 

6 

1 

6 

1 

6 

4 2 1 

2 4 6 

4 2 1 

2 4 6 3 

4 2 1 3 

-----------------------------------
H. I vårt land bör man sträva 
efter mer jämlikhet, när det 
gäZler sådant som inkomster 
oah arbetstid. 
EV. ANM.: 

I. Det har gått så långt med 
soaiala reformer här i landet 
att staten i fortsättningen 
hellre borde minska än öka 
bidrag oah stöd åt medborgarna. 
EV. ANM.: 

1 

6 

9 
'-' 4 6 

4 2 1 3 
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20 A 

20 B 

20 C 

21 

22 A 

5 

1 

8 

1 

5 

3 

8 

1 

5 

8 

5 

1 

3 

5 

1 

Jag har också ett par frågor om vad Ni anser om den politik som förts här 
i landet under senare år. 

I SE STARTBREV I Jag_tänker_förstås_eå_den_eolitik_som_fördes_av_regeringen 
• _ före_valet_i_år. 

Det är ju bostadsbrist på många orter. Har Ni den uppfattningen att bostads
bristen mest beror på regeringens politik eller anser Ni att den mest beror 
på andra orsaker? 
beror .mest på regeringens politik 

beror mest på andra orsaker 
annat svar: ___________________________ _ 

vet inte/vi U ej svara 

Hur tror Ni att det skulle ha varit i fråga om bostadsbristen om vi haft en r 
regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokraterna varit med?0 

Tror Ni att vi i så fall skulle ha haft mera bostadsbrist, mindre bostadsbrist 
eller ungefär samma bostadsbrist som nu? 
mera bostadsbrist 

mindre bostadsbrist 

ungefär som nu 

annat svar: 

vet inte/vill ej svara 

Har Ni själv haft några allvarliga svårigheter på grund av bostadsbristen? 
ja 

nej 

annat svar: 

v~t inte/vill ej svara 

De flesta kan väl sägas ha fått det ekonomiskt bättre under de senaste 
tjugo åren. 

-
I 
~'. 

',;_ 

Hur tror Ni att det skulle ha varit om vi hade haft en regering, där bara ~ 
borgerliga partier, men inte socialdemokraterna varit med? Tror Ni att folk 
i allmänhet skulle ha haft det ekonomis~t bättre eller sämre eller ungefär 
som nu? 
bättre 

sämre 

ungefär som nu 

annat svar: ---------------------------
Under det senaste året harv, JU haft en viss arbetslöshet på en del orter. 
Anser Ni att det beror mest på regeringens politik eller att det 
beror~ på andra orsaker? 
beror mest på regeringens politik 

beror mest på andra orsaker 

annat svar: 

-



22 B 

22 C 

1" 

24 

1 

5 

1 

5 

3 

1 

2 

3 

5 

8 

1 

5 

8 

I stort sett har vi ju haft full sysselsättning här i landet under de senaste 
tjugo ären. 
Beror det mest på regeringens politik eller beror det~ på andra orsaker? 
beror mest på regeringens poZitik 

beror mest på andra orsaker 

annat svar: 

Hur tror Ni att det skulle ha varit med sysselsättningen, om vi i stället 
hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokra
terna varit med? 
Tror Ni att vi i så fall skulle ha haft mer arbetslöshet eller mindre arbets
löshet under de senaste åren, eller tror7TT" att arbetslösheten skulle ha va
rit ungefär densamma? 
mer arbetsZöshet 

mindre arbetsZöshet 

ungefär densa.rnma 

annat svar: ----------------------------
Är det någon i Er familj eller någon bland Edra närmaste bekanta, som under 
de senaste åren råkat ut för arbetslöshet eller haft allvarliga svårigheter 
att få arbete? 

I TILLÄGGSFRÅ.GOR I 
Gäller det Er själv, någon annan i familjen eller någon bland Edra 
bekanta? På vilket sätt? 
ja, Ip sjäZv ( ANGE PA VILKET sA"TT): ------------------

ja, någon annan i famiZjen (ANGE PA VILKET SÄTT): 

ja, någon bekant (ANGE PA VILKET SÄTT): 

nej, ingen har berörts av arbetsZöshet eZ.dyZ. 

vet inte/viZZ ej svara 

------------

FtJR LOKO: ANTECKNA OM IP AVSER ARBETSLtJSHET, AVSKEDANDE ETC., ANTECKNA 
AVEN TILLFÄLLIGA PERMITTERINGAR 0. DYL. ANTECKNA SVAR BETRAFFANDE FLERA 
SVARSALTERNATIV (IP SJÄLV, ANNAN I FAMILJEN, BEKANT), OM SA BEHtJVS. 

Ibland måste ju ett företag avskeda en del av arbetsstyrkan. En del anser 
att man i så fall först skall avskeda gifta kvinnor vars män har förvärvs
arbete. Andra anser att det skulle vara felaktigt. Vad anser Ni om saken? 
riktigast att avskeda gifta kvinnor först 

felaktigt 

annat svar: ----------------------------
vet inte/viZZ ej svara 

11. 



12. 

25 A 

1 

2 

25 B 

25 C 

8 

25 D 

8 

Det har föreslagits att staten skall sätta in representanter i styrelserna 
för bankerna. 

VISA FRAGEKORT. Ll{S OCKSA UPP FtiLJANDE FRÄGETEXT, SOM INNEHÄLLER SVARS
ALTERNATIVEN PA KORTET. 

Anser Ni att det skulle vara önskvärt att få representanter för staten i 
de stora bankernas styrelser, eller anser Ni att det inte skulle vara önsk
värt, eller har Ni inte någon bestämd mening om saken? 
det är önskvärt att staten sätter in representanter 
i bankernas styrelser 

det är inte önskvärt att staten sätter in representanter 
i bankernas styrelser 

har inte någon bestämd mening om saken; även: vet inte/vitt ej svara 

annat svar: 

Har Ni märkt om det finns några skillnader mellan partiernas uppfattningar 
i den här frågan? 

/
1.ja, skiUnad j 

meZZan partierna 

\I/ . 

/8.nej, ingen skillnad/,__'--'~ 
/ vet inte/vitt ej svara/ 28A 

Vilka tror Ni skulle rösta för det här förslaget, om det kommer upp i 
riksdagen? 

parti(er) (ANGE VILKET/VILKA): 

annat svar: -----------------------------
vet inte/viU ej svara 

Vilka tror Ni skulle rösta mot förslaget, om det kommer upp i riksdagen? 

parti(er) (ANGE VILKET/VILKA): 

annat svar: -----------------------------
vet inte/vitt ej svara 

----+-----------------------------------« -
I FRAGORNA 26 - 27 FINNS INTE I FORMULlfRET FtiR DENNA ETAPP I 



,,,... 

f" 

1" 

f"" 

' 

. 

28 A 

28 B 

28 C 

28 D 

28 E 

1 

5 

3 

8 

8 

6 

8 

5 

8 

Tycker Ni att jordbrukspolitiken här i landet har en inriktning, som i 
stort sett är riktig, eller tycker Ni att den är felaktig i några avse
enden, eller har Ni inte någon bestämd åsikt om saken? 

riktig/i stort sett riktig > 28C 
felaktig i några avseenden 

inte någon bestämd åsikt ~ 28C 
vet inte/vill ej svara ~ 28C 

På vilket sätt tycker Ni att jordbrukspolitiken är felaktig? 

svar: 

vet inte/vill ej svara 

Tycker Ni att det finns någon skillnad mellan eartierna i fråga om 
jordbrukspolitiken? 

/1.ja, skillnad/ ,.nej, ingen skillnad/ I - 29A vet inte/vill ej svara/ -

\V 
Är det något eller några partier, som Ni tycker har en riktig inställning 
i fråga om jordbrukspolitiken? 

I OM IP SVARAR "JA":I Vilket eller vilka partier? 

ja, (ANGE VILKET/VILKA PARTIER): 

nej, inget parti 

annat svar: 

vet inte/vill ej svara 

Anser Ni att något av partierna vill föra en felaktig 
jordbrukspolitik? 

I OM IP SVARAR "JA":I Vilket eller vilka partier? 

ja, (ANGE VILKET/VILKA PARTIER): 

nej, inget parti 

annat svar: 

vet inte/vill ej svara 

13. 



--

14. 

29 A Anser Ni att det skulle varit riktigt eller oriktigt att besluta om en 
sänkning av den statliga inkomstskatten i år? 

1 riktigt 

5 oriktigt 

annat svar: 

8 vet inte/viU ej svara ~ 290 

29 B Vad anser Ni vara det viktigaste skälet till att man bör/inte bör sänka 
den statliga inkomstskatten nu? 

VlfLJ DEN FORMULERING AV FRÅGAN ("BtJR" RESP. "INTE BtJR"), SOM tJVERENS-
STil.MMER MED IP: S SVAR PÅ FRÅGA 29A. 

svar: 
~-

~ 

29 C Har Ni en mycket bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er 
mera tveksam? 

1 mycket bestämd uppfattning 

5 mera tveksam 

annat svar: 

29 D Har Ni lagt märke till om det är något av partierna, som särskilt bestämt 
har krävt en sänkning av den statliga inkomstskatten i år? (Vilket parti?) 
parti (ANGE VILKET/VILKA): 

5 nej, inte Zagt märke tiZZ något parti 

annat svar: 

8 vet inte/vi U ej svara '""'-

30 I år har man beslutat en ändring av grundlagarna, som medför att riksdagen 
kommer att förändras om några år. Har Ni hört eller läst något om vad för-
ändringen innebär? (Vad innebär den?) 

MARKERA FLERA SVARSALTERNATIV OM FLERA AR TILLAMPLIGA I '<.;,· 

1 övergång tiZZ enkammarsystem 

2 samtidiga riksdagsvaZ och kommunaZvaZ 

annan förändring (ANGE VILKEN): 

8 vet inte/viZZ ej svara 

31 A Det har föreslagits att man i Sverige skulle tillåta Rrivatägda TV-bolag 
med reklam. 
Tycker Ni att det är ett bra förslag eller qgillar Ni det eller har Ni 
inte någon bestämd åsikt om saken? 

1 bra förs fog 

5 då Ugt förs fog 

3 har ingen bestämd mening om saken; även: vet inte/viZZ ej svara 

annat svar: 



15. 

31 B Har Ni lagt märke till om något eller några partier varit särskilt 
intresserade av att införa privatägd TV med reklam? 

I OM IP SVARAR "JA":I Vilket eller vilka partier? (Något mer parti?) 

ja, pa:r>ti(er) (ANGE VILKET/VILKA): ------------------
8 nej, inget pa:r>ti/vet inte/vill ej sva:r>a 

31 C Är det något eller några partier, som har varit bestämt emot privatägd 
TV med reklam? 

,,,.._ 8 

32 A 

r 

1 

2 

8 

32 B 

1 

5 

1' 8 

33 A 

,,... 
1 

3 

5 

8 

33 B 

1 

5 

8 

I OM IP SVARAR "JA":I Vilket eller vilka partier? (Något mer parti?) 

ja, pa:r>ti(er) (ANGE VILKET/VILKA): 

nej, inget pa:r>ti/vet inte/vill ej sva:r>a 

Det finns olika uppfattningar om undervisningen i kristendom i skolan. 
En del anser att undervisningen i kristendom bara skall ge eleverna kunskaper 
om religionen. Andra anser att kristendomsundervisningen inte bara skall ge 
kunskaper utan också syfta till att fostra eleverna i kristen anda. 
Vilken av de åsikterna stämmer bäst överens med Er egen uppfattning? 
skall bara ge kunskaper 

skall både ge kunskaper och fostra i kristen anda 

annat sva:r>: 

vet inte/vill ej sva:r>a )) 33A 

Har Ni en mycket bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er 
mera tveksam? 
mycket bestämd uppfattning 

mera tveksam 

annat sva:r>: 

vet inte/vill ej svara 

En del anser att vår nuvarande filmcensur är för slapphänt i fråga om inslag 
som de tycker är oanständiga. Andra tycker att filmcensuren sköts på rätt sätt 
och en del tycker att det censureras i onödan. Vilken av de uppfattningarna 
instämmer Ni med? 
för slapphänt 

sköts på rätt satt 

censureras i onödan 

annat sva:r>: 

vet inte > 34A 

Har Ni en mycket bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er 
mera tveksam? 
mycket bestämd uppfattning 

mera tveksam 

annat sva:r>: ----------------------------
vet inte/vill ej sva:r>a 



16. 
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1 

2 

3 

4 

8 

1 

5 

8 

1 

5 

8 

1 

5 

8 

5 

8 

Det har på senare år diskuterats en del om aborter. Vilken av åsikterna på 
det här kortet stämmer bäst överens med Er åsikt? 

I VISA FRAGEKORT I 
abort b8r aldrig tillåtas 

abort b8r endast tillåtas om kvinnans liv eller hälsa är i fara 

abort b8r också tillåtas om kvinnan på grund av personliga f8rhållanden 
skulle få mycket svårt att ta hand om ett barn 

abort b8r aldrig vara f8rbjuden eftersom man inte kan begära att en 
kvinna skall f8da ett barn som hon inte vill ha 

annat svar: 

vet inte/vill ej svara ->--35A 

Har Ni en mycket bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er 
mera tveksam? 
mycket bestämd uppfattning 

mera tveksam 

annat svar: ----------------------------
vet inte/vill ej svara 

En del anser att Sverige bör ge hjälp till u-länderna, t.ex. vissa länder i 
Asien och Afrika. Andra anser att Sverige inte bör ge någon hjälp. 
Vad är Er åsikt om saken? Anser Ni att Sverige bör ge hjälp till u-länderna? 
ja 

nej~ 35C 
annat svar: 

vet inte/vill ej svara~ 35C 

En del anser att regering och riksdag under de närmaste åren borde genomföra en 
mycket stor ökning av hjälpen till u-länderna. Instämmer Ni med den uppfattnirr""-" 
instämmer 

instämmer inte 

annat svar: 

vet inte/vill ej svara 

Har Ni märkt om det är någon skillnad mellan partierna i fråga om hjälpen till 
u-länderna? 

I TILLA'GGSFRAGA OM IP SVARAR "JA, SKILLNAD MELLAN PARTIERNA": I 
Vilket eller vilka partier tycker Ni är mest angelägna om att 
öka hjälpen till u-länderna under de närmaste åren? 
svar: -------------------------------
nej, ingen skillnad 

vet inte 



17. 

36 A Vad anser Ni om våra kostnader för försvaret? 

VISA FRÄGEKORT. L.A'S OCKSÄ UPP FtlLJANDE FRÄGETEXT, SOM INNEHÄLLER 
SVARSALTERNATIVEN PÄ KORTET. 

Tycker Ni att Sverige anslår för litet pengar till försvaret, eller 
tycker Ni att anslagen till försvaret är ungefär lagom stora, eller 
tycker Ni att det anslås för mycket pengar till försvaret, eller har 
Ni inte någon bestämd åsikt om saken? 

1 det anslås f8r litet pengar till f8rsvaret 

2 anslagen till f8rsvaret är ungefär lagom stora 

3 det anslås f8r mycket pengar till f8rsvaret 

4 har ingen bestämd åsikt om saken; även: vet inte/vill ej svara --
annat svar: 

36 B Anser Ni att det finns någon skillnad mellan partiernas åsikter när 
det gäller kostnaderna för försvaret? 

/1.ja, skillnad/ /8.nej, ingen skillnad/ I ....... 
37A vet inte/vill ej svara/ --

\ I 
36 C Är det något eller några partier, som enligt Er uppfattning vill ge 

ett ungefär lagom stort anslag till försvaret? 

I OM IP SVARAR "JA ":I 
ja, (ANGE VILKET/VILKA PARTIER): 

5 nej, inget parti 

8 vet inte/vill ej svara 

36 D Tycker Ni att något eller några av partierna vill anslå för mycket 
pengar till försvaret? 
ja, (ANGE VILKET/VILKA PARTIER): 

5 nej, inget parti 

annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

36 E Tycker Ni att något eller några av partierna vill anslå för litet 
pengar till försvaret? 
ja, (ANGE VILKET/VILKA PARTIER): 

5 nej, inget parti 

annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 



18. 

37 A Sverige är ju inte med i den s.k. europeiska gemensamma marknaden, alltså 
den organisation som brukar kallas EEC. 
Tycker Ni att Sverige skall försöka komma med i EEC, eller tycker Ni att 
det vore bättre om vi stod utanför EEC även 1 fortsättningen eller har 
Ni inte någon bestämd åsikt om saken? 

I VISA FRAGEKORT I 
1 Sverige bör försöka komma med i EEC 

2 det är bättre om Sverige står utanför EEC 

3 har ingen bestämd åsikt om saken 

annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 
'~-

ANSLUTNING TILL EEC KAN SKE ANTINGEN GENOM FULLT MEDLEMSSKAP ELLER 
GENOM S.K. ASSOCIERING. OM IP VILL SKILJA MELLAN DE BADA ALTERNATI-
VEN, ANTECKNAS SVARET VID "ANNAT SVAR". (T.EX. OM IP Sl.fGER ATT SVE-
RIGE INTE BÖR BLI MEDLEM, MEN Dl.fREMOT FÖRSÖKA BLI ASSOCIERAT TILL 

~/ 

EEC) • OM IP INTE SJA'LV NA'MNER SKILLNADEN MELLAN MEDLEMSSKAP OCH 
ASSOCIERING, SKALL DU INTE ALLS NAMNA DEN SAKEN. 

37 B Tycker Ni att det finns någon skillnad mellan partierna i fråga om deras 
inställning till EEC? 

/1.ja, skillnad/ /8.nej, ingen ski5nad/ I > 40 
vet inteivill e· svara/ 

" I 37 C Är det något eller några partier, som Ni tycker har en riktig inställning 
i fråga om Sveriges förhållande till EEC? 

I OM IP SVARAR "JA":I Vilket eller vilka partier? 

ja, partier som har en riktig inställning (ANGE VILKET/VILKA): jv 

5 nej, inget parti/vet inte/vill ej svara 
-

37 D Vilket eller vilka partier tycker Ni verkar mest intresserade av att '""-= 
Sverige skall komma med i EEC? 
parti(er) (ANGE VILKET/VILKA): 

annat svar: 

8 vet inte/vi U ej svara 

37 E Vilket eller vilka partier tycker Ni verkar minst intresserade av att 
Sverige ska 11 komma med i EEC? 
parti(er) (ANGE VILKET/VILKA): 

annat svar: 

8 vet inte/vi U ej svara 

FR!f.GORNA 38 - 39 FINNS INTE I FORMULA'RET FtiR DENNA ETAPP 
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19. 

Det anses ju ofta att vissa partier står varandra jämförelsevis nära i fråga om 
den politik de vill föra. Andra partier tycker man kanske står längre ifrån var-
andra. 
Jag har här några kort med namnen på de största partierna och vill be Er järn-
föra det parti, som står överst, med de övriga på de olika korten. 

VISA ETT I SA"NDER AV FRÄGEKORTEN A - E F[JR DENNA FRAGA. STA"LL NEDANSTAENDE 
FRAGOR F[JR VARJE KORT. NAMN I FRAG0RNA DET PARTI, SOM STAR [JVERST PA RESP.KORT 

Vilket av de övriga partierna anser Ni står närmast .... (PARTI)? 
Vilket av dem tycker Ni står näst närmast .... (PARTI)? 
Vilket av de övriga partierna tycker Ni står längst ifrån .... (PARTI)? 

FRAGEKORT A: FOLKPARTIET FRAGEKORT B: SOCIALDEMOKRATERNA 

närmaste parti: närmaste parti: 

näst närmaste : näst närmaste : 

längst ifrån: längst ifrån: 

FRAGEKORT C: HOGERPARTIET FRAGEKORT D: CENTERPARTIET 

närmaste parti: närmaste parti: 

näst närmaste : näst närmaste : 

längst ifrån: längst ifrån: 

J?RÄGEKORT E: KOMMUNISTERNA annat svar eller kompletterande 
anmärkning betr. svar: 

närmaste parti: 

näst närmaste : 

längst ifrån: 

OM SA BEHOVS, FAR LOKO ANVA"NDA ORDEN "MEST LIKT", "MEST OLIKT" F[JR ATT 
F[JRKLARA FRAGANS INNEB[JRD. IP KAN ANSE ATT ETT VISST PARTI STAR NARMAST 
ETT AV PARTIERNA I ETT VISST AVSEENDE, MEN NAGOT ANNAT PARTI I ETT ANNAT 
AVSEENDE. BE DA IP ATT SJA"LV AVG[JRA VILKEN SYNPUNKT HAN TYCKER AR MEST 
BETYDELSEFULL, SA ATT ETT ENDA PARTI KAN MARKERAS SOM SVAR PA FRÅGAN. 
"VET INTE'' FAR ANTECKNAS PA TILLAMPLIG RAD I RESP. RUTA. 

Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också 
många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. 
Brukar Ni själv betrakta Er somt.ex. folkpartist eller socialdemokrat eller 
högerman eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan 
inställning till något av partierna? 
ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 

vet inte/tveksam ~ 410 

nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti > 410 

vill inte svara ~ 410 



41 B Vilket parti tycker Ni bäst om? 

/1.kommunist.//2.socia'ldem.//3.centerpart.//4.fo'lkpart.//5.hcJgerpart.//6.KDS / 

annat parti ( ANGE VILKET) : 

8 vi'l'l inte svara > 46A 

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

41 D 

42 A 

43 

1 

5 

8 

1 

5 

8 

8 

ja, starkt cJvertygad l 
nej, inte starkt cJvertygad SE ANVISNING 

FbRE 42 
annat svar: j ----
'Ar det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra partierna? 
(Vilket parti?) 

/1.kommunist.//2.socia'ldem.//3.centerpart.//4.foZkpart.//5.hcJgeryart.//6.KDS/ ~ 

annat parti ( ANGE VILKET) : ---------------------
vet inte/vi'l'l ej svara/nej, inget parti--_> .... 46A 

IP SOM NlfMNT SD ELLER IP SOM NÄMNT H, FP, CP, 
K I SVAR Pil. FRAGA KDS ELLER ANNAT PARTI 
41B ELLER 41D Pil. FRJ!.GA 41B ELLER 41D 

,I I ,11 
V ., 

Vilken är Er inställning 42 B Vilken är Er inställning 
till de borgerliga earti-
erna? 
ög,Tlar Ni de borgerliga 

till det socialdemokratis-
ka partiet? 
Är det ett parti, som Ni 

partierna mycket starkt? ogillar mycket starkt? 
ja 1 Ja 
nej 5 nej 

annat svar: annat svar: 

vet inte/vi'l'l ej svara 8 vet inte/vi'l'l ej svara 

Vilket parti tycker Ni~ bäst om? 

I MARKERA ENDAST ETT PARTI I 
/1.kommunist.//2.socia'ldem.//3.centeryart.//4.fo'lkpart.//5.hcJgeryart.//6.KDS/ 

annat parti ( ANGE VILKET) : 

vet inte/vi U ej svara 



21. 

44 A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger 
efter politisk inställning. 

I VISA FRAGEKORT I 
På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vilja be Er säga var Ni tycker 
att det parti som Ni tycker bäst om har sin plats på skalan. 
Om Ni tycker att det står mycket lån~t till vänster eller höger, kan Ni välja en 
hög siffra på skalans vänster eller Ögerpil. Om Ni tycker att det står något, 
men inte så mtcket till vänster eller höger, kan Ni välja en lägre siffra. 

FtJR LOKO: FtJRStJK ATT FÄ IP ATT ANGE NÄ.GOT AV TALEN PA SKALAN SOM SVAR OCH 

I 
MARKERA SVARET MED KR.YSS PA. NEDANSTÄENDE SKALA. , 

partiets pZacering är: 

"' ~5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 ► . 

Zångt tiU varken Zångt tiZZ 
vänster vänster eUer höger 

t 
höger 

annat svar: 

44 B Var tycker Ni att Ni vill placera Er själv på skalan? 

.--- I VISA FRAGEKORT. SAMMA SOM FtJR 44A I 
~ 
~ FtJR LOKO: EtlRKLA.RA - OM SA BEHtlVS - ATT DENNA FRÄGA Gll.°LLER IP: S EGEN 

' 1--j Pt.:i I POLITISKA INSTA"LLNING. FtlRStJK ATT FÄ IP ATT ANGE NÄ.GOT AV TALEN PÄ SKA 
:-:i: 

! ~~ SKALAN SOM SVAR OCH MARKERA SVARET MED KR.YSS PA NEDANSTÄENDE SKALA. 

~~ 
~~ 
~i:,,. 

~} 4 3 r 1 0 1 2 3 i r> ""t I I i I I I I 

~-~ Zångt tiU varken Zångt tiZZ ., "'1· 

t5 i vänster vänster eUer höger 
~g§ höger 
·~ i:,,. ----- annat svar: .,. 
46 A Vad tycker Ni är viktigast när Ni skall rösta? Är det Er åsikt om partiledaren 

eller Er uppfattning om partiets politik i allmänhet eller Er uppfattning om 
personerna på partiets valsedel i den här valkretsen? 

1 partiZedaren är viktigast 

2 partiets poZitik i aZZmänhet är viktigast 

3 personerna på vaZsedeZn är viktigast 
r annat svar: 

46 B Och vad tycker Ni är minst viktigt? 

!NAMN, OM SA BEHtJVS, DE TVA ALTERNATIV, SOM IP EJ NA"MNDE I 46 A I 
1 partiZedaren är minst viktig 

2 partiets poZitik i aZZmänhet är minst viktig 

3 personerna på vaZsedeZn är minst viktiga 

annat svar: 



22 . 

47 A Ibland händer det väl att en riksdagsman har en annan åsikt än den, som hans 
parti i riksdagen har. Hur tycker Ni att en riksdagsman skall göra i ett sådant 
fall? Bör han rösta på sitt partis ståndpunkt eller efter sin egen åsikt? 

1 på sitt partis ståndpunkt 

2 efter sin egen åsikt 

annat svar: 

8 vet inte/ vill ej svara 

47 B Hur tror Ni att riksdagsmännen i allmänhet brukar göra? 
1 röstar på sitt partis ståndpunkt 

2 röstar efter sin egen åsikt 

annat svar: 

8 vet inte/vill inte svara 
I, 

"" 
48 A Om en riksdagsman tror att de flesta som röstat på honom vid valet, har en annan 

åsikt än han själv i en viss fråga, hur tycker Ni då att han ska 11 göra? Bör han 
rösta efter väljarnas åsikt eller efter sin egen åsikt? 

1 efter väljarnas åsikt ~ .. ~ 
2 efter sin egen åsikt 

annat svar: 

8 vet inte/vi ZZ ej svara 

48 B Hur tycker Ni att en riksdagsman bör göra, om hans parti i riksdagen har en åsikt 
och de flesta som röstat på honom i valet har en annan åsikt? Bör han rösta .E! 
sitt partis ståndpunkt eller efter sina väljares åsikt? 

1 på sitt partis ståndpunkt 

3 efter väljarnas åsikt 

annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 
-

49 A Antag att riksdagen höll på och diskuterade ett lagförslag, som Ni tyckte var orMt 
vist eller felaktigt. Vad tror Ni att Ni skulle kunna göra i ett sådant fall? 

I T ILLJ(GGSFRAGA: I Är det något mer som Ni skulle kunna göra? 
-

~ 
svar: 

49 B Är Ni med i någon organisation eller förening, där man t.ex. skulle kunna ta upp 
en sådan sak på ett möte eller göra något annat åt saken? T /3. beror pil vad saken j L5,neJ7vet lntel >49C 

qäUer/kanske 

Vilken organisati'tri tänker Ni på? 

I T ILLifGGSFRAGA: I Någon mer organisation? 

organisation(er): 



23. 

'49 C Är det någon riksdagsman från den här valkretsen eller någon av dem som står på 
partiernas valsedlar, som Ni tycker att Ni skulle kunna vända Er till i ett 
sådant här fall? 

1 ja 

5 nej 

annat svar: 

8 vet inte/viU ej svara 

49 D Hur pass troligt skulle det vara att Ni verkligen försökte göra något åt saken, 
om Ni tyckte att riksdagen vore på väg att genomföra en orättvis eller felaktig 
lag? Skulle det vara: mycket troligt, ganska troligt eller inte alls troligt? 

1 mycket tro Zigt 

3 ganska troligt 

..- 5 inte alls troligt 

annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

~o Känner Ni till namnet på någon eller några av dem som stod på partiernas val-
I 

sedlar i den här valkretsen vid valet i år? (Kommer Ni ihåg namnet på någon mer?) 

ANTECKNA DE 4 FtlRSTA NAMNEN SOM IP NAMNER. STA°LL NEDANSTÄENDE 
TILLA°GGSFRÄGOR FtJR VARJE NAMN. ANTECKNA PARTI. MARKERA MED 
KRYSS OM IP SA'GER ATT PERSONEN VALTS TILL RIKSDAGSMAN RESP. Ä.R 
AKTIV I KOMMUNALPOLITIKEN. ANTECKNA NAMN PÄ ORGANISATION ELLER 
GRUPP. 

Vilket parti tillhör han? 
Blev han vald till riksdagsman? 
Har Ni lagt märke till om han är aktiv också i kommunalpolitiken? 
Känner Ni till om han hör till de ledande i någon organisation eller grupp? 

Namn Parti Riks- Aktiv i Ledande i 

j 
-- dags- komrrrunct lpo l. organisation 

man el. landat. (ange vilken) -

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

8 Ip känner inte till något namn 



2 4. 

51 Vi har också ställt sanman några olika åsikter om partier och politik, som man 
ibland här att folk har. En del är rätt kritiska. 
Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren på det hät 
kortet. 

lvisA FRAGEKORT I 
Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? 

Instctrnmer> Instfimmer> I stor>t HeU Vet inte/ 
heU i stor>t -- vill ej sett mot- motsatt -- sett satt åsikt &sikt svar>a 

A. Politiken ciP ofta så invecklad --
att man inte kan satta sig in i 5 4 2 1 3 
vad den r>ör> sig om. 
EV. ANM.: 

B. Det finns åtminstone något par- ~' 

ti, som alltid för>söker> tillvar>a- 1 2 4 5 3 
ta mina intr>essen. 
EV. ANM.: 

C. Det som händer> i politiken ~ 
har> sallan någon stör>r>e bety- 5 4 2 1 3 
de lse för> mig. 
EV. ANM.: 

D. Partier>na ciP bar>a intr>esser>a-
de av folks r>öster> men inte av 5 4 2 1 3 
der>as åsikter>. 
EV. ANM.: 

E. Det ciP aldr>ig någon svårighet 
att se var de viktiga skillnader>-
na mellan partierna finns. 

1 2 4 5 3 

EV. ANM.: 

F. Folk som jag kan visserligen 
rösta men något annat kan man 5 4 2 1 3 
inte göra för att påverka . 

politiken. ~f 

EV. ANM.: 

G. De riksdagsman som vi valjer 
förlorar fort kontakten med 5 4 2 1 3 
vanligt folk. ~. 

EV. ANM.: 

H. Genom att rösta kan man ver>kli-
gen vara med och bestclmma om hUP 1 2 4 5 3 
det skaU vara ordnat hci:P i landet. 
EV. ANM,: 

I. Man kan aldrig Zita på att 
något av partierna tänker 5 4 2 1 3 
håZZa sina Zöften. 
EV. ANM.: 

J. De som sitter i riksdagen och 
beslutar tar inte mycket hänsyn 5 4 2 1 3 
tiZZ vad vanligt foZk tycker> och 
tänker>. 
EV. ANM,: 



, 
25. 

52 Man talar ju ibland om att det finns olika samhällsklasser och samhällsgrupper. 
Är det någon samhällsklass eller samhällsgrupp, som Ni brukar räkna Er till? 

r /5.nej/vet inte/viU ej svara/ > 54 

eller samhällsgrupp tänker Ni då på? Vilken samhällsklass 
1 arbetarklass 

2 medelklass 
' 3 överklass 

I annan klass eller grupp ( ANGE VILKEN) : 
1 

vet inte 8 

ALTERNATIVEN 1 - 3 FÅR ENDAST MARKERAS OM IP:S SVAR ORDAGRANT ÖVERENSSTA.MMER 

" 
MED DESSA SVARSALTERNATIV. ÖVRIGA SVAR MARKERAS PA "ANNAN KLASS ELLER GRUPP!'. 

I FRAGA 53 FINNS INTE I FORMULA.RET FÖR DENNA ETAPP I 
r I 

54 STA°LLS TILL IP SOM SVARAT FRÅ.GA 54 ÖVERHOPPAS OM IP 
"ANNAN KLASS ELLER GRUPP" SVARSMARKERATS 1, 2, 3 PA '- 55 , 
ELLER "VET INTE" PA 52 FRAGA 52. 

,, 
I 

Man talar~bland om arbetarklass och medelklass. Vilken av dem anser Ni att Ni 
skulle kunna räknas till? 

1 arbetarklass 

2 medelklass 

3 ingen av dessa två 

annat svar: 

8 vet inte 

T' 
55 A Det sägs ibland att olika grupper i samhället blir olika behandlade. 

Tror Ni att olika grupper i samhället blir olika behandlade av statliga och 
kommunala myndigheter? 

r ~ / 5.nej/ ;> 55B I 8.vet inte/ > 55B 

Vilka blir sämre behandlade? 

svar: 
•, 

55 B Tror Ni att olika grupper i samhället blir olika behandlade av domstolarna? 
~ ~ 

I 5 . I .neJ, > 55C I 8.vet inte/ > 55C 

Vilka blir sämre behandlade? 

svar: 



i::'.b. 

55 C Tror Ni att olika grupper i samhället blir olika behandlade vid kontakter med 
polisen? 

55 D 

CIJ!! / 5.neJ/ > 550 

Vilka blir sämre behandlade? 

svar: 

/ B. vet intef= 550 

Tror Ni att elever från olika grupper i samhället blir olika behandlade CIJ!! I 5.nej/ > 57 I 8.vet inii}- > 57 i skolorna? 

Vilka blir sämre behandlade? 

svar: 

FRÅGA 56 FINNS INTE I FORMULARET FtiR DENNA ETAPP I 
L 

57 Det finns ju både partier och andra organisationer och grupper här i landet, 
som gärna vill att deras önskemål skall bli beaktade. 
Vi skulle gärna vilja veta hur Ni ser på några av de här grupperna? 

I VISA FRÅGEKORT "TERMOMETER" I 
På det här kortet finns en termometer, som vi kallar "sympatitermometern". Vi an
vänder den så här:Om Ni t.ex. har sympati för en viss grupp - eller gillar den -
- så placerar Ni den på någon av plusgraderna. Ni placerar den förstås högre ju 
mer sympati Ni har för den. Om Ni däremot inte känner någon s~mpati för den -
- eller ogillar den - så placerar Ni den på någon av minusgra erna. Om Ni varken 
tycker bra eller illa om den,så placerar Ni den på 0-gradsstrecket. 

FtiR LOKO: STA'LL NEDANSTÅENDE FRÅGA FtiR VARJE KATEGORI OCH 
ANTECKNA VILKET GRADTAL IP ANGER. (DET AR INTE NtiDVA

0

NDIGT 
ATT ANGE JAMNA TIOTAL). SVARET "VET INTE" MARKERAS MED 0 
(=VARKEN BRA ELLER ILLA) 

BtiRJA MED KATEGORI ( a) OM IP: S NUMMER PÅ UB ÄR UDDA OCH 
GÅ SEDAN VIDARE I BOKSTAVSORDNING. BtiRJA MED KATEGORI ( q) 
OM IP:S IP-NUMMER AR JAMNT, OCH GÅ SEDAN IGENOM HELA LISTAN 
"BAKLA"NGES". 

Var skulle Ni vilja placera (KATEGORI)? 

Kategori Grad Kategori Grad 

{a) Nykterhetsrörelsen (j) Centerpartiet 

(b) Arbetsgivare föreningen (k) Konswn (=Konswnent-
(=Svenska Arbetsgivare- kooperationen) 
föreningen, SAF) (l) Utländska arbetare 

{c) Vänsterpartiet Korrorrunisterna i Sverige 

(d) Det privata näringslivet {m) Socialdemokraterna 

( e) Folkpartiet (n) De stora privata bankerrza 

(f) FNL-demonstranter (i Sverige) (o) Högerpartiet 

(g) Jordbrukarna (p) Fackföreningarna 

{h) Svenska Kyrkan (=Statskyrkan) (q) Frikyrkorna, 

(i) Statliga företag 



. 

' 

.. 

-

-

. 

58 A 

1 

3 

5 

0 

8 

58 B 

r 1 

3 

5 

f:' 
I 

8 

59 

1 

2 

3 

4 

-

' .60 A 

r i 
3 

60 B 

5 

8 

1 

3 

5 

8 

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

ofta 

något enstaka tillfälle 

inte alls 

Ip är ensamstående 

annat svar: 

vet inte/vill ej svara 

Hur ofta brukar det förekomma att det diskuteras politik bland Edra bekanta 
utanför familjen? Brukar det förekomma: ofta eller bara vid något enstaka 
tillfälle eller inte alls? 
ofta 

bara vid något enstaka tillfälle 

inte aUs 

annat svar: ---------------------------
vet inte/vill ej svara 

Hur brukar Ni själv göra om Ni är med i ett sällskap, där samtalet kommer in 

27 . 

på politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker Ni passar bäst in på Er själv? 

I VISA FRAGEKORT. LA"S EV. UPP SVARSALTERNATIVEN I 
jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata om politik 

jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 

det händer ibla~d, men inte så ofta, att jag säger ifrån v.ad jag själv tyaker 

jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 

annat svar: 

Kommer Ni ihåg hur mycket intresse Er far hade för politik under Er uppväxttid? 
Var Er far mycket intresserad eller ganska intresserad av politik, eller 
brydde han sig inte alls om. politik? 
mycket intresserad 

ganska intresserad 

brydde sig inte alls om politik 

annat svar: 

vet inte/vill ej svara/ingen far i familjen 

Hur pass intresserad av politik var Er mor under Er uppväxttid? 
Var hon mycket intresserad eller ganska intresserad av politik eller brydde 
hon sig inte alls om politik? 
mycket intresserad 

ganska intresserad 

brydde sig inte alls om politik 

annat svar: ----------------------------
vet inte/vill ej svara/ingen mor i familjen 



-I URVALSKATEGORI I ➔ 62A I 
61 A Vet Ni vilket parti Er far brukar/brukade rösta på? 

1 kommunisterna 

2 soaialdemokr>aterna 

3 aenterpartiet (bondeförbundet) 

4 folkpartiet (frisinnade/liberalerna) 

5 högerpartiet 

annat parti: ( ANGE VILKET) : 

7 röstar/röstade ald:r>ig 

8 vet inte/vill ej svara 

OM FADERN RtfSTAT Pil. OLIKA PARTIER, MARKERAS SÅVITT MtfJLIGT DET PARTI HAN 
RtJSTADE PÄ. UNDER SENARE AR. SVAR SKALL MARKERAS l.fVEN OM FADERN AVLIDIT, 

~ 

61 B Vet Ni vilket parti Er mor brukar/brukade rösta på? 

1 kommunisterna 

2 soaialdemokraterna 
~/ 

3 aenterpartiet (bondeförbundet) 

4 folkpartiet (frisinnade/liberalerna) 

5 högerpartiet 

annat parti ( ANGE VILKET) : 

7 röstar/röstade aldrig 
JFR. ANVISNING BETR. FtfREGÅENDE FRAGA I 8 vet inte/vill ej svara 

62 A Röstade Ni vid valet i år? 
Il.ja/ /5.nejf > 65A /8.vägrar svara} > 66A (Ip född 1946-

1947 ➔ 68) 

SVARSKORT VID INTERVJUNS SLUT FtfR IP SOM 
~I VA'GRAR BESVARA FRAGA 62A ELLER 63 

\ I 
62 B Man kan ju rösta själv i en vanlig vallokal eller på posten. Men det går ju 

också att låta någon annan lämna rösten, t.ex. med äkta make fullmakt. 
På vilket sätt röstade Ni? ~ 

TILLifGGSFRÅGA OM IP INTE LAMNADE SIN R~ST SJA'LV I 
Var det Er make/maka, som lämnade Er röst, eller var det någon annan person? 

1 lamnade själv rösten i vanlig vallokal 

2 lamnade själv rösten på posten 

3 make/maka lamnade rösten 

4 annan person lamnade rösten 

annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

PÅ VISSA SJUKVÅRDSANSTALTER M.M. KAN MAN SJA'LV LAMNA RtJSTEN PÅ RtfSTMOTTAGNINGS-
STA.

0

LLE, SOM DÅ HAR KARAKTAREN AV EN PERMANENT ELLER TILLFA'LLIG POSTANSTALT. 
DETTA RÄKNAS SOM RtJSTNING PÅ POSTEN. OM DAREMOT SJJtJTERSKA EL.DYL. TAGIT MED 
SIG IP:S RrJST OCH LAMNAT DEN, SKALL ALTERNATIV 4 MARKERAS. 



63 

r 

r: ! 

r 
64 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

1 

2 

3 

8 

Vilket parti röstade Ni på? 

vänstern kommunisterna 

arbetarepartiet-socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

högerpartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

annat parti: (ANGE VILKET): ___________________ _ 

vägrar svara 
SVARSKORT VID INTERVJUNS SLUT 
FtlR IP SOM VA"GRAR BESVARA 
FRÅGA 6 3 ELLER 6 2A 

ANMARKNING: OM IP NAMNER EN "SAMLINGSBETECKNING", STA"LLES 
TILLAGGSFRÅGA ( JFR. INSTRUKTIONEN). 

"MITTENPARTIERNA": Röstade Ni med Centerpartiets eller 
Folkpartiets valsedel? MARKERA TILLAMPLIGT 
PARTI. 

ANNAN SAMLINGSBETECKNING UTANFDR "FYRSTADSKRETSEN": Röstade Ni 
med Högerpartiets, Folkpartiets eller Centerpartiets 
valsedel? MARKERA TILLAMPLIGT PARTI. 

"SAMLING 68" (ENDAST "FYRSTADSKRETSEN"): Vilken av samling 68:s 
valsedlar röstade Ni med? MARKERA PARTI OM IP NÄMNER HtlGERPAR
TIETS VALSEDEL. ANGE ANNARS VALSEDELSTYPEN VID "ANNAT PARTI". 

OM IP EJ KAN PRECISERA SITT SVAR, FÅR SAMLINGSBETECKNING 
ANTECKNAS VID "ANNAT PARTI". 
MOTSVARANDE TILLÄGGSFRÅGOR ANVA

0

NDS, OM SÅ BEHtlVS, VID FtlLJANDE 
FRÅGOR BETRÄFFANDE RtlSTNING I ÅR: (64) OCH VID TIDIGARE VAL: 
(66B, 6?B). 

29. 

När bestämde Ni Er för vilket parti Ni skulle rösta på i år? Var det under 
sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste 
Ni sedan länge hur Ni skulle rösta? 

under sista veckan före valet 

tidigare under hösten och sommaren 

Ip visste sedan länge hur Ip skulle rösta 

1
~➔66A (Ip född 1946-

annat svar: - 1947 ~ 68) 

vet inte/viU e_j_s_v_a_r_a ______________ _ 



30. 

65 A Vilket parti skulle Ni ha röstat på om Ni hade röstat? 

I TILL)J.'GGSFRÄGA OM IP A'R TVEKSAM I Vilket parti är det mest troligt 
. · att Ni skulle ha röstat på? 

1 vänstern korrnrrunisterna 

2 arbetarepartiet-sociaZdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 högerpartiet 

6 kristen demokratisk samling (KDS) 

annat parti ( ANGE VILKET) : ----------------------
8 vet inte/vitt ej svara 

65 B Skulle Ni vilja säga vilket som var det viktigaste skälet till att Ni inte 
röstade vid valet i år? 

svar: -------------------------------

8 vet inte/vitt ej svara 

I IP FclDD 1946-4?---➔ 68 

66 A Röstade Ni vid valet 1966? 

/1.ja/ 
/

5.nej eZZer minns inte,_/ __ ~ 67A (Ip född 1943-45----'»a... 68) 
eller vägrar svara J 7 7 

66 B Vilket parti röstade Ni på? 

/1. korrnrrunist. J/2. sociaZdem. //3. centerpart. Jf 4.foZkpart. ][5. högerpart. l/6 .KDs/ ,, 

annat svar: -------------------------
8 vet inte/viZZ ej svara 

I IP FclDD 1943-45--->~ 68 I 
67 A 

67 B 

8 

Röstade Ni vid valet 1964? 

/1 .. ia/ 
/

5.nej eZZer minns inte/ 
eZZer vägrar svara '68 

Vilket parti röstade Ni på? 

/1.korronunist//2.sociaZdem.//3.centeryart.//4.foZkpart./Lf.jjfjgerpart.//6.KDS/ 

annat svar: -------------------------
vet inte/vitt ej svara 



31. 

IIP FtJDD 1940 ELLER TIDIGARE ➔ 71A I 
68 Kommer Ni ihåg ungefär hur pass gammal Ni var, när Ni först började tycka 

att något eller några av partierna var bättre än de andra? 

HELST ANTECKNAS UNGE'!!A'RLIG ÄLDER SOM SVAR. OM IP HAR SVART ATT SVARA 
KAN F'tlLJ'ANDE TILLA'GG5F'RAGOR STA'LLAS: 

, Blev det kanske inte aktuellt förrän Ni fick rösträtt, eller hade Ni 
tänkt på saken långt innan? Var det redan medan Ni gick i skolan? 

' svar: 

8 vet inte/viZZ ej svara 

ff' När Ni växte upp, bodde Ni då på ren lands bygd e 11 er i ett samhälle 
på landsbygden eller i en stad? 

I TILLÄGGSFRIIGA OM IP SVARAR 11STAD11
: I 

t; Bodde Ni i någon av städerna Stockholm, Göteborg eller Malmö? 
1 på ren Zandsbygd 

2 samhäUe 

3 stad (men ej storstad} 

4 StockhoZm, G8teborg, MaZm8 

70 Har Ni alltid bott i (KOMMUNENS NAMN)? 

I TILLlfGGSFRÄGA OM IP SVARAR "NEJ": I 
När flyttade Ni till (KOMMUNENS NAMN)? 

1 har aZZtid bott i nuvarande korrorrun 

nej, infZyttade år: 

11 A Har Ni förvärvsarbete? 

/1.ja/ > 72A /5.nej/ I MARKERA "JA" JJ.'VEN OM IP TILLFl[LLIGT A'R ARBETSLtJS I 
r I ... 
tl B Har Ni tidigare naft förv~rvsarbete7 

/1 • .ia/ /5.nej/ > 77A 

I 
I 72 A Vilket yrke _har/,!1ade Ni? 

yrike: 

' 
annat svar: 

72 B Vilket slags arbete sysslar/sysslade Ni huvudsakligen med? 

svari: 



r 
32. 

73 Skulle Ni också vilja säga vilken av yrkesgrupperna på det här kortet, som 
Ni !!.2.!:./hörde till? 

I VISA FRÅGEKORT I 
1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 jordbrukare med eget jordbruk eZZer arrende 

4 egen företagare utanför jordbruket 

annat svar: 

FORMULERINGEN "SOM NI HtlR TILL", ANVJJ.°NDES OM IP AR FtlRVARVSARBETANDE. 
FORMULERINGEN "SOM NI HtlRDE TILL", ANVA

0

NDES OM IP TIDIGARE VARIT FtlR
VARVSARBETANDE, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE IP:S SENASTE YRKE. 

I URVALSKATEGORI I--~ ? 5A I 
74 A Har Ni någon gång bytt yrke så, att Ni tidigare under någon längre tid hört 

till någon annan av yrkesgrupperna på kortet? 

1.ja /5.nej/ > 75A " 

74 B Vilken av yrkesgrupperna hörde Ni till? 

75 A 

75 B 

I VISA FRÅGEKORT. SAMMA SOM FtlR ? 31 

1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 jordbrukare med e;:;et jordbruk eZZer arrende 

4 egen företagare utanför jordbPuket 

annat svar: 

Är Ni medlem i någon sådan facklig organisation eller yrkessammanslutning 
som finns på det här kortet? 

I VISA FRÅGEKORT I 
/1 . .ia/ L5.nej/vet intet > 77A 
, I. .,. 

Vilken organisation är Ni medlem i? 
1 fackförening för tjänstemän (ANGE NAMNET): 

2 fackförening för arbetare (ANGE NAMNET): 

3 företagarorganisation (ANGE NAMNET): 

4 RLF (Riksförbundet Landsbygdens FoZk) 

5 annan yrkesorganisation (ANGE NAMNET): 

OM IP KA"NNER TILL ORGANISATIONENS NAMN, MEN INTE VET VILKEN KATEGORI DEN 
HtlR TILL, KAN SVARET ANTECKNAS VID "ANNAN YRKESORGANISATION". 

-.. 

~: 



33. 

-

76 Om Ni skulle säga hur Er egen organisation tillvaratar medlemmarnas 
intressen, vilket av de här omdömena tycker Ni då är riktigast? 

I VISA FRAGEKORT. LÄS EV. UPP SVARSALTERNATIVEN , 

1 medlemmarnas intressen tillvaratas bra 

2 det varierar> - men i huvudsak tillvaratas de bra 
\ 

3 det varierar> - men i huvudsak tillvaratas de inte bra 

4 medlemmarnas intressen tillvaratas inte bra 
' annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

r 77 A Har Ni någon praktisk eller teoretisk utbildning utöver folkskolan? 
/1.ja/ L5.neJ_} 7 78A 
,I, 

f 

-,; 77 B Vilken utbildning? 

I TILLA
0

GGSFRÄGA I 
Har Ni genomgått någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? 

svar: 

77 C Hur många års utbildning har Ni genomgått efter de första sex skolåren? 

år: 

r annat svar: 

I ifNKOR, ifNKLINGAR, OGIFTA OCH FRÄNSKILDA ? 81A I 

r 78 A Har Er make/maka förvärvsarbete? 
/1 ' t > 78C/5.nej/ MARKERA "JA II A"VEN OM IP: S MAKE/MAKA TILLFA0LLIGT ~ .J._a1 

ifR ARBETSLtJS ELLER PERMITTERAD -- \I 
78 B Har han/hon tidigare haft förvärvsarbete? 

' 

/1.ja/ L5.ne/} > 81A 
\ ,It 

• 
78 C Vilket yrke har/hade hon/han? 

svar: 



34. 

79 

80 A 

80 B 

81 A 

81 B 

81 C 

82 A 

82 B 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

6 

Skulle Ni också vilja säga vilken av yrkesgrupperna på det här kortet som 
Er make/maka hör till? 

I VISA FRAGEKORT. SAMMA SOM FtJR 731 
tjänsteman 

arbetare 

jordbrukare med eget jordbruk eZZer arrende 

egen företagare utanför jordbruket 

annat svar: 

Vet Ni om Er make/maka är medlem i någon sådan facklig organisation eller 
yrkessammanslutning som finns på det här kortet? 

I VISA FRÄGEKORT. SAMMA SOM FtJR 7 5 I 
/1.ja/ Lo.neJ.7vet inte} > 81 A 

J, .,. 
Vilken organisation eller sammanslutning är Er make/maka medlem i? 
fackförening för tjänstemän (ANGE NAMNET): 

fackförening för arbetare (ANGE NAMNET): 

företagarorganisation (ANGE NAMNET): 

RLF (Riksförbundet Landsbygdens FoZk) 

annan yrkesorganisation (ANGE NAMNET): 

OM IP KifNNER TILL ORGANISATIONENS NAMN MEN INTE VET VILKEN KATEGORI DEN 
HtiR TILL, KAN SVARET ANTECKNAS VID "ANNAN YRKESORGANISATION". 

Har Ni 
/J..ja/ 

J, 

några hemmavarande barn? 

/5.nej/ 7 82 A 

'Il' 

Hur många? 
antaZ: 

Hur gamla är de? 
svar: 

Vilket yrke har/hade Er far? 
faderns yrke: ________________________ _ 

I OM FADERN AVLIDIT ELLER J'J.°R PENSIONA'R, ANTECKNAS HANS SENASTE YRKE. I 
~/.~.~-~ Er mor något yrke eller är/var hon hemmafru? 

I OM IP SVARAR "HAR/HADE YRKE":) Vilket yrke har/hade hon? 
svar: 

2 är/var hemmafru 

I JFR. ANVISNING BETR. FADERNS YRKE I 

~ 

...,_ 



35. 

82 C Vi talade förut om olika samhällsklasser. Om Ni tänker på Er uppväxttid, 
anser Ni att Era föräldrar då kunde räknas till arbetarklass eller medelklass? 

/1.arbetarkZass/ /2.medeZkZass/ /5.ingen av dessa/ 

annat svar: 

8 vet inte 

83 A Hur ofta brukar Ni gå till gudstjänst eller på något möte i statskyrkan 
eller i någon frikyrka? Brukar Ni gå minst en gång i månaden eller några 
gånger om året eller mera sällan eller aldrig? 

1 minst en gång i månaden 

2 några gånger om året 

3 mera säUan 

4 aldrig~ 84 
annat svar: 

83 B Brukar Ni för det mesta gå i någon statskyrka eller går Ni till något 
frikyrkosamfund? 

1 stats kyrkan > 84 
2 frikyrkosamfund 

annat svar: 

83 C Vilket frikyrkosamfund går Ni då till? 

svar: 

84 Anser Ni att det finns några skillnader mellan partierna i frågor som 
gäller kyrka och religion? 

/1.,ia/ /._5.neJ/vet inte; > 85A 

\ I 
I STJJ.°LL ALLA TILLA'GGSFRÅGORNA I 

På vilket sätt tycker Ni att partierna skiljer sig åt i frågor, 
som gäller kyrka och religion? 

svar: 

Tycker Ni att något eller några av partierna har samma inställ-
ning som Ni själv i sådana frågor? 

I OM IP SVARAR "JA" :I Vilket eller vilka partier? 

svar: 

Tycker Ni att något av partierna för en felaktig politik 
i frågor som gäller kyrka och religion? 

I OM IP SVARAR "JA":I Vilket eller vilka partier? 

svar: 
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85 A 

85 B 

86 A 

86 B 

87 A 

87 B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

8 

Är Ni medlem i något politiskt parti eller någon annan polttisk sammanslutning? 

/1.ja/ 

\I/ 

/5.nej,,-1-->_., 86A /B.viU inte svara,,-'-->~86A 

. 
Vilket parti är Ni medlem i? 
korronunisterna 

sociaZdemokraterna 

centerpartiet 

foZkpartiet 

högerpartiet 

> TILLlfGGSFRÅGA FtJR "SOCIALDEMOKRATERNA": Är Ni kollek
tivansluten eller individuellt ansluten till partiet? 

KDS 

1 koZZektivansZuten 

2 

3 

individueZZt ansZuten 

ansZuten på båda sätten 

annat svar: viU inte svara ------------------
8 vet inte/viZZ ej svara 

annat svar: 

Var Ni medlem i något politiskt ungdomsförbund innan Ni blev röstberättigad? .... 

/1.ja/ /5.nejf > 87A /8.viU inte svara/ > 87A 

'11 
Vilket partis ungdomsförbund var det? 

/1.korronunist.//2.sociaZdem.//3.centeryart.//4.foZkpart.//5.högeryart./ 

annat svar: 

Räknar Ni Er till de aktiva i någon organisation eller förening? 
/1.ja/ /5.nejj. > -· SLUT! 

- - AKTIV = GÅR FtlR DET MESTA PÅ FtlRENINGENS 

\/ 
McJTEN OCH/ELLER HAR UPPDRAG I FtiRENINGEN 

Vilken eller vilka organisationer och/eller föreningar är Ni aktiv i? 

I TILLA"GGSFRllGA: I Är Ni aktiv i någon mer organisation eller förening? 

I ANTECKNA ALLA ORGANISATIONER OCH FtlRENINGAR SOM IP NlfMNER I 
organisation(er): 

annat svar: 

HAR IP VllGRAT LA"MNA UPPGIFT OM SIN RtiSTNING 1968? 

OM IP VA"GRAT BESVARA FRÅGA 62A ELLER FRÅGA 63~ SKALL 
DU NU FRÅGA OM IP VILL LAMNA UPPLYSNING OM SIN RtlST-
NING PÅ SVARSKORTET. LAT I SÅ FALL IP SJA"LV FYLLA I 
KORTET OCH SJA~V KLISTRA IGEN KUVERTET. 

SVARSKORT NR: 

LA"GG KUVERTET I FORMULARET. ANTECKNA NUMRET PÅ SVARSKORTET HJfR: 



---
Till 
Er som blivit intervjuad 

Genom Er och många andras välvilliga medverkan 
har vi kunnat utföra en intervjuundersökning i sam
band med årets val. Det är vår förhoppning att den 
skall ge värdefulla och tillförlitliga resultat. 

Vår undersökning avslutas nu med detta lilla brev
formulär. Det innehåller några frågor, som vi av 
praktiska skäl inte kunde ta med vid intervjun fö~ 
valet. 

Vi vore mycket tacksamma, om Ni ville besvara 
frågorna på de följande sidorna och sedan återsän~ 
formuläret i bifogade kuvert. Adressen är tryckt . 
kuvertet och Ni behöver inte sätta på något frimärke. 



Var god besvara nedanstående frågor 
genom att sätta kryss i tillämpliga rutor! 

TV och radio hade en hel del program med politiska 
diskussioner eller utfrågningar av partiledare under 
den sista månaden före valet i år. En del lyssnade på 
många sådana program. Andra hade inte tid eller 
tyckte inte de var så intressanta. 

Hörde Ni på något eller några sådana program i TV 
eller radio under sista månaden före valet? 

Var god sätt kryss i tillämplig ruta här nedanför! 
Om Ni inte säkert kommer ihåg hur många program 
Ni hörde, så sätt ändå ett kryss för det antal, som 
Ni tror är närmast riktigt. 

D Nej, jag hörde inget sådant program på radio 
eller TV 

Ja, jag hörde på: 

D 1 program 

□ 2 eller 3 program 

D 4 eller 5 program 

D 6 eller 7 program 

D 8 eller flera program 

Var Ni på något av de valmöten, som partierna ord
nade i år? 

Var god sätt kryss i tillämplig ruta (eller rutorJ! 

D Nej, jag var inte på något valmöte 

Ja, jag var på möte (möten), som anordnats av: 

□ Högerpartiet D Socialdemokraterna 

D Folkpartiet D Vänsterpartiet Kommunisterna 

D Centerpartiet D Kristen Demokratisk Samling 

D Annat parti (v. g. ange vilket): ................ . 



Vilka dagstidningar brukar Ni läsa regelbundet? 

Var god skriv här nedan namnet på de tidningar Ni 

brukar läsa! (Ta också med tidning som utkommer var
annan dag, om Ni läser sådan.) 

Sätt ett kryss här, om Ni inte brukar läsa någon 
dagstidning D 

När bestämde Ni Er för vilket parti Ni skulle rösta 

på i år? 

Var god sätt kryss i tillämplig ruta, om Ni röstade! 

D Jag bestämde mig under sista veckan före valet 

D Jag bestämde mig tidigare under hösten eller 
sommaren 

D Jag visste sedan länge hur jag skulle rösta 



Hur röstade Ni vid valet i år? 

Var god sätt kryss i tillämplig ruta! 

Jag röstade på: 

Jag röstade inte □ 

□ Högerpartiet 

D Folkpartiet 

□ Centerpartiet 

□ Arbetarepartiet-Social
demokraterna 

□ Vänstern Kommunisterna 

□ Kristen Demokratisk 
Samling 

D Annat parti 
(v. g. ange vilket): 

Man kan avge sin röst på flera olika sätt. På vilket 
sätt röstade Ni? 

Var god sätt kryss i tillämplig ruta, om Ni röstade! 

D Jag~ lämnade själv rösten i vanlig vallokal 

□ Jag lämnade själv rösten på posten (d.v.s. vanlig 
postanstalt eller postanstalt på sjukhus eller dyl.) 

□ Min make/maka lämnade min röst 

□ Annan person lämnade min röst 



Om Ni vill göra något påpekande eller lämna någon 
ytterligare upplysning, kan Ni lämpligen göra det på 
denna del av kortet. Om Ni själv vill begära någon 
upplysning, skall vi naturligtvis också gärna sända Er 
ett skriftligt svar. 

UNDERSöKNINGSRESULTATEN 

kommer att redovisas i en rapport, som blir färdig 
om några månader. Om Ni skulle vilja ha ett exem
plar av en sådan redogörelse, vill vi gärna sända den 
till Er. 

Skriv i så fall Ert namn och adress här nedan (v. g. 
texta). Om Ni inte önskar någon sådan redogörelse, 
behöver Ni inte skriva något namn. 

2012 P0870 



Var vänlig lägg kuvertet i brevlådan så snart som 
möjligt, helst redan i dag eller i morgon. 

elen 

Edra svar på dessa frågor behandlas konfidentiellt. 
Ingen utomstående kommer att få tillfälle att ta del 
av vad just Ni svarat på någon fråga. Svaren kommer 

r"'fast att användas för statistisk bearbetning och 
kommer att redovisas i form av tabeller. 

Än en gång tack för att Ni velat hjälpa oss. 

Edmund Rapaport 
Byråchef 
Statistiska Centralbyrån 
Utredningsinstitutet 

Bo Särlvik 
Universitetslektor 
Statsvetenskapliga institutionen 
Göteborgs universitet 
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