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'INTRODUKTION I 

Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i 
samband med valet i år. Innan jag börjar m~d 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. 

Har Ni märkt om folk just i samband med det här valet diskuterar 
politiska frågor mer eller mindre än i vanliga fall, eller tycker 
Ni att det diskuteras politik ungefär som vanligt? 

~ än vanZigt 

ungefär som vanZigt 

mindre än vanZigt 

vet inte/viZZ ej svara 

annat svar: 

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

jvisA FRAGEKORTJ 

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

mycket intresserad 

ganska intresserad 

inte särskiZt intresserad 

inte aZZs intresserad 

annat svar: 
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3A Nu skulle jag V i 1 ja fråga om vad Ni tycker är goda och dåliga sidor 
hos den nuvarande regeringen. 
Jag börjar med att fråga om det är något som Ni särskilt u~~skattar 
hos den socialdemokratiska regeringen? 

TILLXGGSFRAGOR FOR ATT ➔ Vill Ni säga något mer om detta? 
FÄ FRAM FYLLIGA SVAR Är det något mer som Ni särskilt uppskattar 

hos den socialdemokratiska regeringen? 

_.svar: 

I 

3B Är det något hos den socialdemokratiska regeringen som Ni ogillar? 
TILLXGGSFRÄGOR FOR ATT ➔ V i 1 1 Ni säga något mer om detta? 
FÅ FRAM FYLLIGA SVAR Är det något mer hos den socialdemokratiska 

regeringen som Ni ogillar? 

~svar: 

I 
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FRÅGORNA 4A-4B FINNS INTE I FORMULifRET FuR DENNA ETAPP. 



5A 

58 

6A 

1 

2 

3 

4 

8 

X 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

X 

8 

- 5 -

Här kommer en ganska allmän fråga. 
Vilken är Er inställning i stort till dagens svenska samhälle? 

I VISA FRÄGEKORT I 
Är den: mycket positiv, ganska positiv, ganska negativ eller mycket 
negativ? 
mycket positiv 

ganska positiv 

ganska negativ 

mycket negativ 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 

Har Er inställning till det svenska samhället förändrats under de 
senaste, låt oss säga fem, åren? 
I VISA ,-FRÄGEKORT I 
Är Ni: mycket mer positiv nu, något mer positiv nu, har Ni samma 
inställning nu, är Ni något mer negativ nu eller är Ni mycket mer 
negativ nu? 
mycket mer positiv nu 

något mer positiv nu 

samma inställning nu 

något mer negativ nu 

mycket mer negativ nu 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 

När det gäller politiken här i landet finns det ju många åsikter om 
vilka nya saker som bör införas och vad som behöver förändras. 
Vad anser Ni personligen att partierna och regering och riksdag skall 
genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? 
TILLXGGSFRÄGOR FUR ATT Vill Ni säga något mer om ~arför Ni tycker 
FÄ FRAM FYLLIGA SVAR den här saken är viktig? 
Är det något annat som Ni tycker partierna, regering och riksdag 
skall genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? 

svar: 

vet inte/vill ej svara/nej, ingen sådan fråga---------- 7 
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Hur pass troligt anser Ni det är att någonting kommer att göras för 
att lösa det_här_Qroblemet/de_här_Qroblemen under de närmaste åren? 

Anser Ni det är: mycket troligt, ganska troligt, inte särskilt 
troligt eller inte alls troligt? 

mycket troligt 

ganska troligt 

inte särskilt troligt 

inte alls troligt 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 

Tycker Ni att det är något av partierna som fört fram bra förslag i 
fråga om just den_här_saken/de_här_sakerna? 
TILLXGGSFRÄGOR OM ____ Vilket parti tänker Ni på då? 
IP SVARAR "JA Il Är det något mer parti? 

!ANGE HA"R OM PARTIET NA"MNTS ENDAST I SAMBAND MED NAGON VISS FRÅGA\ 

+ vpk 

sd 

cp 

fp 

m 

annat parti (ANGE VILKET): 

nej, inget parti har fört fram bra förslag 

vet inte/vill ej svara 

Tycker Ni att något av partierna visar för lite intresse eller för en 
felaktig politik i den_här_frågan/de_här_frågorna? 

TILLXGGSFRÄGOR OM ---- Vilket parti tänker Ni på då? 
IP SVARAR "JA" Är det något mer parti? 

vpk 

sd 

cp 

fp 

m 

ANGE HA"R OM p ART I ET N A"M NT s ENDA s T I S_A_M_B_A_N_D_M_E_D_N __ A_G_O_N __ V_I_S_S_F_R_A_G~A I 

annat parti (ANGE VILKET): 

nej, inget parti visar för lite intresse, för en felaktig politik 

vet inte/vill ej svara 

Hur stora skillnader tycker Ni rent allmänt det är mellan partierna i 
riksdagen när det gäller deras sätt att ta ställning till politiken? 

VISA FRÄGEKORT. LXS EV UPP ALTERNATIVEN. 

mycket stora skillnader 

ganska stora skillnader 

inte särskilt stora skillnader 

mycket smd skillnader 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 
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8 Hur tror Ni att de ekonomiska förhållandena i Sverige kommer att 
utvecklas under de närmaste åren? 

!visA FRÅGEKORT I 
Tror Ni att det kommer att bl i mycket bättre, något bättre, ingen 
förändring, något sämre e 11 er mycket sämre? 

1 mycket bättre 

2 något bättre 

3 ingen -förändring 

4 något sämre 

5 mycket sämre 

8 vet inte/vill ej svara 

X ~annat svar: 
.. 

9 Nu kommer några frågor som rör den här kommunen. 
Hur tycker Ni rent allmänt att det är ordnat med den kommunala 
servicen och planeringen här i kommunen? 

lvisA FRÅGEKORT I 
Tycker Ni att förhållandena är mycket bra, ganska bra, ganska 
dåliga eller mycket dåliga? 

1 mycket bra 

2 ganska bra I 

3 ganska dåliga 

4 mycket dåliga 

8 vet inte/vill ej svara 

X ~annat svar: 

lOA När det gäller förhållandena här i Er kommun finns det väl olika 
meningar om vilka nya saker som bör införas och vad som behöver 
förändras. 
Vad anser Ni personligen att partierna och kommunfullmäktige ska 11 
genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? 
TILLXGGSFRÅGOR FOR ATT ~Vill Ni säga något mer om varför Ni tycker 
FÅ FRAM FYLLIGA SVAR den här saken är viktig? 

~ 

Är det något annat som Ni tycker att partierna och fullmäktige skall 
genomföra e 11 er arbeta för under de närmaste åren? 

~svar: 

8 vet inte/vill ej svara/nej, in{!en sådan fråga ► 11 
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Hur pass troligt anser Ni det är att någonting kommer att göras för 
att lösa det_här_problemet/de_här_problemen under de närmaste åren? 

Anser Ni det är: mycket troligt, ganska troligt, inte särskilt 
troligt eller inte alls troligt? 
mycket troligt 

ganska troligt 

inte särskilt troligt 

inte alls troligt 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 

Tycker Ni att det är något av partierna som fört fram bra förslag i 
fråga om just den_här_saken/de_här_sakerna? 

TILL.ifGGSFRAGOR OM---- Vilket parti tänker Ni på då? 
IP SVARAR "JA" Är det något mer parti? 

vpk 

sd 

cp 

fp 

m 

ANGE H.ifR OM PARTIET N.ifMNTS ENDAST I SAMBAND MED NAGON VISS FRAGA 

annat parti (ANGE VILKET): 

nej, inget parti har fört fram bra förslag 

vet inte/ville· svara 

Tycker Ni att det är något av partierna som visar för lite intresse 
eller för en felaktig politik i den_här_frågan/de_här_frågorna? 
TILL.ifGGSFRAGOR OM ____ Vilket parti tänker Ni på då? 
IP SVARAR "JA" Är det något mer parti? 

vpk 

sd 

cp 

fp 

m 

ANGE HA'R OM PARTIET NA'MNTS ENDAST I SAMBAND MED NAGON VISS FRAGA 

annat parti (ANGE VILKET): 

nej, inget parti visar för lite intresse, för en felaktig politik 

vet inte/vill ej svara 

Hur stora skillnader tycker Ni att det rent allmänt är mellan 
partierna i kommunfullmäktige här i kommunen när det gäller deras 
sätt att ta ställning till politiken? 
VISA FRAGEKORT. LA'S EV UPP ALTERNATIVEN. 

mycket stora skillnader 

ganska stora skillnader 

inte särskilt stora skillnader 

mycket små skillnader 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 



12A 

12B 

8 

12C 

1 

5 

8 

- 9 -

Antag att Ni själv skulle vilja göra någonting för att åstadkomma 
någon förändring här i landet eller här i kommunen. 
Kan Ni säga någonting som Ni i så fall skulle kunna göra? 
TILL}[GGSFRAGA FÖR ATT f--->Är det något mer Ni skulle kunna göra? 
FA FRAM FYLLIGA SVAR 

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? 
TILLXGGSFRAGOR OM ~vilken organisation tänker Ni på då? 
IP SVARAR "JA" .,Någon mer organisation? 

~organisation(er): 

nej, ingen organisation/vet inte/vill eJ svara 

Är det någon av dem som står på partiernas valsedlar här i valkretsen 
som Ni tycker att Ni skulle kunna vända Er till i ett sådant här fall? 
ja 

nej 

vet inte/vill ej svara 

FRAGAN AVSER VALSEDLAR I BADE 
RIKSDAGS- OCH KOMMUNALVAL. 

x _.annat svar: 
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Hur stor vikt tror Ni att politikerna i allmänhet fäster vid krav 
som förs fram av t.ex. lokala organisationer eller grupper av med
borgare? 

JvisA FRAGEKORT. LXs EV UPP ALTERNATIVEN. I 
mycket stor vikt 

ganska stor vikt 

ganska liten vikt 

mycket liten vikt 

vet inte/vill ej svara 

x ➔annat svar: 

1 

2 

3 

4 

8 

På senare tid har det bildats en del aktionsgrupper som har 
demonstrerat för att behålla en del grönområden och motarbetat 
byggandet av trafikleder. 
Vilken är Er inställning till dessa grupper? 

jvisA FRAGEKORT. LXs EV UPP ALTERNATIVEN. I 
mycket positiv 

ganska positiv 

inte särskilt positiv 

inte alls positiv 

vet inte/vill ej svara 

x ~ annat svar: 

1 

2 

3 

4 

8 

Vi har talat en hel del om politiken här i landet. Jag tänker nu gå 
över till att ställa några frågor som gäller förhållandena utanför 
Sveriges gränser. 
Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politiska förhållanden ute 
i världen? 

I VISA FRÄGEKORT I 
Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt 
intresserad eller inte alls intresserad? 
mycket intresserad 

ganska intresserad 

inte särskilt intresserad 

inte alls intresserad 

vet inte/vill ej svara 

x ➔annat svar: 
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Är det något särskilt av det som händer ute i världen just nu som 
Ni tycker är särskilt allvarligt eller oroväckande? 

TILLÅ.GGSFRAGOR FÖR ATT ➔ Yill Ni säga något me~ 0 ~ detta?. 
FA FRAM FYLLIGA SVAR ~r d~t n~got mer ut~, varlden N, tycker 

ar sarsk1lt allvarligt? 

nej, ingenting/vet inte/vill ej svara------------ l 7 

Är det något särskilt land som för en felaktig eller farlig politik 
i den_här_frågan/de_härfrågorna? 

TILLXGGSFRAGOR OM~--- Vilket land tänker Ni på då? 
IP SVARAR "JA" Är det något mer land? 

ANGE HXR OM LANDET NXMNTS ENDAST I SAMBAND MED NAGON VISS FRAGA 

Sovjet 

2 LUSA 
3 Kina 

x annat land (ANGE VILKET): 

? 

8 

16C 

1 
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3 

X 

? 

8 

nej, inget land för en felaktig eller farlig politik 

vet inte/vill ej svara 

Är det något land som Ni tycker för en riktig politik i g~n_b~r 
fr~g~Q/9~-Q~r_fr~g9rQ~? 
TILLXGGSFRAGOR OM---- Vilket land tänker Ni på då? 
IP SVARAR "JA" Är det något mer land? 

IANGE HÅ"R OM LANDET NÅ.MNTS ENDAST I SAMBAND MED NAGON VISS FRAGA 

Sovjet 

USA 

Kina 

annat land (ANGE VILKET): 

nej, inget land för en riktig politik 

vet inte/vill ej svara 

i 
/ 
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12 
Nu kommer några 
Om Ni skulle ge 
omdömena här på 
av länderna? 

frågor som handlar om stormakterna i världen. 
ett omdöme om Sovjet, USA och Kina, vilket av 
kortet tycker Ni passar bäst in på vart och ett 

VISA 
FRAGEKORT 

Vi börjar med 
Sovjet. Vilket 
av omdömena 
tycker Ni 
passar bäst 
in på Sovjet? 
EV. ANM.: 
Och när det 
gäller USA, 
vilket ~om
dömena tycker 
Ni passar bäst? 
EV. ANM.: 

För en 
politik 
som 
ständigt 
hotar 
freden i, 

världen 

1 

1 

Och slutligen 
Kina. Vilket av 
omdömena tycker 
Ni stämmer bäst? 
EV. ANM.: 

1 

jfr ofta 
benäget 
att för
söka lösa 
konflikter 
med andra 
stater med 
militär 
makt 

2 

2 

2 

Xr ibland Försöker 
benäget bevara 
att för- freden i, 

söka lösa världen -
konflikter om det blir 
med andra krig beror 
stater med det på 
militär andra stater 
makt 

3 4 

3 4 

3 4 

Vet inte/ 
vill ej 
svara 

8 

8 

8 

Jag skulle också vilja fråga om Ni tycker att de här staterna har 
ändrat sin politik på de sista tio-femton åren. 
Jag börjar med Sovjet. Tycker Ni att Sovjets politik har blivit mer 
eller mindre fredlig eller tycker Ni inte att det är någon skillnad? 

mer fredlig politik nu 

ingen skillnad 

mindre fredlig politik nu 

vet inte/vill ej svara 

x f-->annat svar: 

1 

3 

5 

8 

Vad tycker Ni om USA? Tycker Ni att USA:s politik har blivit mer 
eller mindre fredlig eller är det ingen skillnad? 

mer fredlig politik nu 

ingen skillnad 

mindre fredlig politik nu 

vet inte/vill ej svara 

x ➔ annat svar: 

1 

3 

5 

8 

Och så Kina. Tycker Ni att Kinas politik blivit mer eller mindre 
fredlig eller är det ingen skillnad? 
mer fredlig politik nu 

ingen skillnad 

mindre fredlig politik nu 

vet inte/vill ej svara 

x ~ annat ··--·- ---·--· ---- ------- -- - ------- --·---------~---------
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l 9 När det gäller Sovjets och USA:s förhållande t i 11 Sverige, i vilken 
utsträckning anser Ni att Sverige för närvarande är utsatt för ett 
hot från dessa länder? --

VISA Utgör ett Ovänlig, Ingen Vän- Vet inte/ 

FRÄGEKORT hot mot men inget ovänskap skaplig vill ej 
Sverige direkt hot svara 

A Vilket av om-
dömena här på 
kortet tycker 1 2 3 4 8 
Ni stämmer 
bäst på Sovjet? 
EV. ANM.: 

B Och när det 
gäller USA, 
vilket av om- 1 2 3 4 8 
dömena tycker 
Ni passar bäst? 
EV. ANM.: 

20 Vi har ju talat om den utrikespolitik som förs av Sovjet, USA och 
Kina. Vilken uppfattning har Ni om 
länderna? 

förhållandena inom de här tre --

lvisA FRÄGEKORTI 

A Jag börjar med att fråga om Sovjet. Ar Ni : mycket positiv, ganska 
positiv, ganska negativ eller mycket negativ? 

1 mycket positiv 

2 ganska positiv 

3 ganska negativ 

4 mycket negativ 

8 vet inte/vill ej svara 

X ➔ annat svar: 

20B Och när det gäller USA, vi 1 ken uppfattning har N·? 1 . 

lsAMMA FRÄGEKORT SOM I FRÄGA 20A. LA's EV UPP ALTERNATIVEN. J 

1 mycket positiv 

2 ganska positiv 

3 ganska negativ 

4 mycket negativ 

8 vet inte/vill ej svara 

X ➔ annat svar: 

20C Och vilken uppfattning har Ni om Kina? 

isAMMA FRÄGEKORT. LA's EV UPP ALTERNATIVEN .1 
1 mycket positiv 

2 ganska positiv 

3 ganska negativ 

4 mycket negativ 

8 vet inte/vill eJ svara 

X ➔annat svar: 
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21A Det pågår ju en del konflikter mellan olika länder. 
Jag skulle vilja veta vad Ni säger om två av dessa. 

1 

3 

5 

8 

När det gäller konflikten mellan Israel och Arabstaterna, vilken av 
de bägge parterna tycker Ni har mest rätt? 
Israel har mest rätt 

Arabstaterna har mest rätt 

ingen av parterna har mest rätt; bägges fel 

vet inte/vill ej svara 

x ~ annat svar: 

218 Och sedan Vietnamkonflikten. Tycker Ni att det är FNL/Nordvietnam 
eller USA/Sydv1etnam som har mest rätt? 

22 

1 

3 

5 

8 

FNL/Nordvietnam har mest rätt 

USA/Sydvietnam har mest rätt 

ingen av parterna har mest rätt; bägges fel 

vet inte/vill ej svara 

x _.annat svar: 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

Om Ni försöker se framåt i tiden en tjugo-tjugofem år, tror Ni att 
världen ser sämre eller bättre ut jämfört med idag? 

lvisA FRAGEKORT I 
Tror Ni den ser mycket bättre, något bättre, ungefär samma, något 
sämre eller mycket sämre ut? 
mycket bättre 

något bättre 

ungefär samma 

något sämre 

mycket sämre 

vet inte/vill ej svara 

x ~annat svar: 

23A En del anser att Sverige bör ge hjälp till u-länderna, tex vissa 
länder i Asien och Afrika~ndra anser att Sverige inte bör ge någon 
hjälp. Vilken är Er åsikt om saken? 

1 

5 

8 

Anser Ni att Sverige bör ge hjälp till u-länderna? 
ja 

nej ---------------------------~ 24A 

vet inte/vill ej svara ----------------~ 24A 

x ➔ annat svar: 

238 

1 

5 

8 

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 uppfattningen? 
instämmer 

instämmer inte 

vet inte/vill ej svara 

x ~annat svar: 
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15 
Sverige slöt ju för drygt ett år sedan ett handelsavtal med Europeisk 
Gemenskapen, eller EEC som det kallades tidigare. En del anser att vi 
skulle anslutit oss""annu närmare till EG, en del tycker att avtalet 
är bra som det är, medan andra tycker att det vore bättre om Sverige 
minskade sitt samarbete med EG. Andra återigen har ingen bestämd 
åsikt om saken. Vad anser Ni i den här frågan? VISA 

Sverige bör ansluta sig närmare till EG FRÅGEKORT 

förhållandet mellan Sverige och EG är bra som det är 

Sverige bör minska sitt samarbete med EG 

har ingen bestämd åsikt om saken 

vet inte/vill ej svara 

x ~ annat svar: 

24B 

1 

2 

3 

4 

5 

Tycker Ni att det finns några skillnader mellQn partierna i fråga om 
deras inställning till EG? 

I

TILLifGGSFRÅGA OM '----~-Vilket eller vilka partier tycker Ni är 
IP SVARAR "JA" I r angelägna att närma Sverige till EG? 
vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

x ~annat parti (ANGE VILKET): 

? nej, har inte märkt några partiskillnader 

8 vet inte/vill ej svara 

25A Sveriges Vietnampolitik har ju diskuterats ganska mycket. En del 
tycker att regeringen under de senaste åren gick för långt i kritiken 
av USA, en del tycker att regeringens politik var riktig, medan andra 
tycker att regeringen tog för mycket hänsyn till relationerna med USA 
En del har ingen bestämd åsikt om saken. ilken är Er inställning? 

1 

2 

3 

4 

8 

regeringen gick för långt i kritiken av USA VISA 

regeringens politik var riktig 

regeringen tog för mycket hänsyn till USA 

har ingen bestämd åsikt om saken 

vet inte/vill ej svara 

x ~annat svar: 

FRÅGE KORT 

258 Har Ni märkt om det har funnits några skillnader mellan partierna i 
deras syn på Sveriges Vietnampolitik? 

!

TILLifGGSFRÅGA OM I ~ Vilket eller vilka partier tycker Ni har 
IP SVARAR "JA" I ,, varit kritiska till USA? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

x~annat parti (ANGE VILKET): 

? nej, har inte märkt några par•tiski l lnader 

8 vet inte/vill ej svara 



26A 

1 

5 

16 
Jag har också ett par frågor om vad Ni anser om den politik som förts 
här i landet under senaste år. 
Under de senaste åren har vi ju haft en viss arbetslöshet i en del 
områden. Anser Ni att det beror mest på regeringens politik eller att 
det beror mest på andra orsaker? 
beror mest på regeringens politik 

beror mest på andra orsaker 

x ~annat svar: 

26B 

1 

5 

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

beror mest på regeringens politik 

beror mest på andra orsaker 

x ➔ annat svar: 

26C 

1 

3 

5 

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

mindre arbetslöshet 

ungefär densamma 

x ~ annat svar: 

27A 

1 

2 

3 

8 

Det allmänna pensionssystemet har ju fonder som placeras på olika 
sätt. Nu har det beslutats att en av fonderna ska få köpa aktier i 
enskilda företag för en del av pengarna. Vilken är Er åsikt om detta? 

lvisA FRAGEKORT. LXs EV UPP ALTERNATIVEN.[ 

pengar från pensionsfonden bör få användas för att köpa aktier 
i enskilda företag 

pengar från pensionsfonden bör inte få användas för att köpa 
aktier i enskilda företag 

har ingen bestämd åsikt om saken 

vet inte/vill ej svara 

x i---.annat svar: 

27B 

1 

2 

3 

4 

5 

Har Ni märkt om det finns några skillnader mellan partierna i den 
här frågan? 
TILLXGGSFRAGA OM,__ __ ~ Vilket eller vilka partier var positiva till 
IP SVARAR "JA" ~ beslutet att pensionfonderna får användas för 

att köpa aktier? 
vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

x ➔ annat parti ( ANGE VILKET): 

7 

8 

nej, har inte märkt några partiskillnader 

vet inte/vill ej svara 
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A 

B 

C 

D 
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Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den 
politiska diskussionen. 

lvisA FRAGEKORTJ 

Får jag be Er säga vilken inställning Ni har till var och en av de 
här åsikterna. Välj ett av svaren i rutan ti 11 vänster i häftet. 

LXS UPP ETT PÄSTÄENDE Instdmmer Instdmmer I stort Helt 
I SXNDER OCH LÄT IP helt i stort sett motsatt 
V}fLJA SVARSALTERNATIV sett motsatt åsikt 

åsikt 

Risken för arbetslöshet 
blir mindre om staten 
får mer inflytande på 
bankernas och före
tagens handlande. 
EV. ANM.: 

Näringslivet fyller 
bäst sina uppgifter om 
det slipper inblandning 
från statens sida. 
EV. ANM.: 

De ledande i bankerna 
och industrin får all
deles för mycket in
flytande, om inte sam
hället har möjlighet 
att kontrollera det 
privata näringslivet. 
EV. ANM.: 

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

1 

1 

1 

1 

2 4 5 

2 4 5 

2 4 5 

2 4 5 

Vet inte/ 
vill ej 
svara 

8 

8 

8 

8 
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1 

2 

3 

8 
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På senare år har det ju förekommit en del så kallade vilda strejker. 
Vilken är Er åsikt om dessa? 

I VISA FRAGEKORT l 
Är vilda strejker ofta berättigade, kan de vara berättigade ibland, 
eller är de aldrigberättigade? 
vilda strejker är ofta berättigade 

vilda strejker kan var•a berättigade ibland 

vilda strejker är aldrig_ berättigade 

vet inte/vill ej svara 

x ~annat svar: 

30A Skulle Ni kunna tänka Er att delta i en demonstration som riktade sig 
mot myndigheters beslut, om demonstrationen hade ett syfte som Ni 
instämde med? 

1 

5 

8 

J..E., skulle kunna tänka sig att delta 

nej, skulle inte kunna tänka sig att delta 

vet inte/vill ej svara 

---------► 31A 

x ~annat svar: 

30B 

8 

Finns det något särskilt som Ni skulle vara beredd att demonstrera 
för? 

~ svar: 

!!:.!!..2, det finns inget/vet inte/vill ej svara 

31A Sedan skulle jag vilja fråga hur tillförlitligt Ni anser det som sägs 
i radio, TV och de stora dagstidningarna brukar vara. Jag menar då om 
Ni tycker att det som sägs brukar vara riktigt och trovärdigt. 

jvISA FRAGEKORT. LXS EV UPP ALTERNATIVEN.i 

1 i regel är det tillförlitligt 

2 

3 

8 

det förekommer ganska ofta att det inte är tillförlitligt 

i allmänhet är det inte tillförlitligt 

vet inte/vill ej svara 

x ~annat svar: 

31B 

1 

2 

3 

4 

Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dags
tidningarna? 
Vilket av svaren på kortet stämmer bäst in i Ert fall? 

lvisA FRAGEKORT. LXs EV UPP ALTERNATIVEN. I 
läser aldrig nyheter och artiklar om politik 

läser 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 

x _... annat svar: 
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32 Vi har här ställt samman några 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 vänstersidan i häftet. 

I VISA FRÄGEKORTj 

Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? 

Instämmer Instämmer I stort Helt Vet inte/ 
helt 1, stort sett motsatt vill ej 

sett motsatt åsikt svara 
åsikt 

A Det finns åtminstone 
något parti, som 

1 2 4 5 8 alltid försöker t i l l -
varata mina intressen 
EV. ANM.: 

B Partierna är bara 
intresserade av folks 

1 2 4 5 8 röster men inte av 
deras åsikter 
EV. ANM.: 

C De riksdagsmän som vi 
väljer förlorar fort 

1 2 4 5 8 kontakten med vanligt 
folk 
EV. ANM.: 

D Genom att rös ta kan 
man verkligen vara med 
och bestämma om hur 1 2 4 5 8 
det ska 11 vara ordnat 
här i landet 
EV. ANM.: 

E Man kan aldrig lita 
på att något av 

1 2 4 5 8 partierna tänker 
hå 11 a sina löften 
EV. ANM.: 

F De som sitter i riks-
dagen och beslutar tar 
inte mycket hänsyn 1 2 4 5 8 
t i 11 vad vanligt folk 
tycker och tänker 
EV. ANM.: 



33A 

1 

5 

33B 
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Man talar ju ibland om att det finns olika samhällsklasser och sam
hällsgrupper. Är det någon samhällsklass eller samhällsgrupp, som 
Ni brukar räkna Er till? 
ja 

nej/vet inte/vill ej cvara -----------------~ 33C 

Vilken samhällsklass eller samhällsgrupp tänker Ni då på? 

1 arbetarklass] 
2 medelklass i-----------------------► 34A 

3 överklass 

x _.annan klass eller grupp (ANGE VILKEN): 

8 vet inte/vill ej svara 

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

33C !DENNA FRÄGA cJVERHOPPAS OM IP SVARSMARKERATS 1, 2, 3, PÄ FRÄGA 33B. I 
Man talar ibland om arbetarklass och medelklass. Vilken av dem anser 
Ni att Ni skulle kunna räknas till? 

1 

2 

3 

8 

arbetarklass 

medelklass 

ingen av dessa två 

vet inte 

x _.annat svar: 

34A 

1 

5 

8 

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? 
ja 

nej 

vet inte 

x ~ annat svar: 

34B 

1 

3 

5 

8 

Tror Ni att folk i Ert yrke och med Er inkomst blir bättre eller 
sämre behandlade av statliga och kommunala myndigheter, eller är 
det ingen skillnad? 
bättre behandlade 

ingen skillnad 

sämre behandlade 

vet inte/vill ej svara 

x _. annat svar: 
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34C Anser Ni att den politik som förts här i landet under senare år vari 
till fördel eller t i 11 nackdel för dem som tillhör samma grupp i 
samhä1iet som N'? 1 . 

TILLA'GGSFRÅGA OM ... Anser Ni att den varit mest t i 11 
IP lJ.°R TVEKSAM 

... 
fördel eller mest t i l l nackdel? --

1 till fördel 

3 till nackdel 

5 varken fördel eller nackdel 

8 vet inte/vill ej svara 

X ➔annat svar: 

35A Hur ofta brukar det förekomma att det diskuteras politik i Er familj 
e 11 er bland Era bekanta? Brukar det förekomma ofta eller bara vid 
något enstaka tillfälle eller inte a 11 s? --

1 ofta 

3 bara vid något enstaka tillfälle 

5 inte alls 

8 vet inte/vill ej svara 

X ➔anna:t svar: 

35B Hur brukar Ni själv göra om Ni är med i ett sällskap, där samtalet 
kommer i n på politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker Ni 
passar bäst i n på Er själv? 

JvISA FRÅGE KORT. L]{S EV UPP ALTERNATIVEN. I 
1 jag brukar inte bry om att lyssna när folk börjar prata politik 

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

3 det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag 
själv tycker 

4 jag brukar för det mesta vara med 1, diskussionen och säga min åsikt 

X ➔annat svar: 

36 Räknar Ni Er ti 11 de aktiva i någon organisation eller förening? 
Vilken eller vilka organisationer och 

T I LL]{GGSFRÅGOR OM .... föreningar är Ni aktiv • ? 1 . ... 
IP SVARAR "JA" Är Ni aktiv i någon mer organisation 

eller förening? 

I ANTECKNA ALLA ORGANISATIONER OCH FIJRENINGAR SOM IP NA.MNER I 
➔organisation(er): 

8 nej, ingen organisation el ler förening 
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3 

5 
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1 

2 

3 

4 

5 

- 22 -

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 moderat 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 ------------------------~~•370 

nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti----------i►•370 

vill inte svara ~ 370 

Vilket parti tycker Ni bäst om? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling (KDS) 

x ➔ annat parti (ANGE VILKET): 

8 vill inte svara ---------------------------~ 39A 

37C 

1 

5 

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

ja, starkt övertygad 

nej,inte starkt övertygad ---------------------~38A 

x ➔annat svar: 

370 Är det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra 
partierna? 

1 

2 

3 

4 

(Vilket parti?) 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling (KDS) 

x ~annat parti (ANGE VILKET): 

8 vet inte/vill ej svara/nej, inget parti --------------~ 39A ... 
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Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 

vdnsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

x ~annat parti (ANGE VILKET): 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENDAST ETT PARTI. 

8 vet inte/vill ej svara (= inget parti ndmnt) -----------~38C 

388 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vilket parti tycker Ni därnäst bäst om? 

vdnsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

x _.annat parti (ANGE VILKET): 

8 

38C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vet inte/vill ej svara 

Vilket parti tycker Ni sämst om? 

vdnsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

x ➔annat parti (ANGE VILKET): 

8 vet inte/vill ej svara 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENDAST ETT PARTI. 

OBS: FRÄGAN GXLLER 
nTREDJE BXSTAn PARTI. 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENDAST ETT PARTI. 
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39A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster 
till höger efter politisk inställning. 

lvisA FRAGEKORTI 

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 det står långt till vänster kan Ni välja en ]l_g_ siffra. 
Om Ni tycker det står långt till höger kan Ni välja en .bJ:u1_ siffra. 

FÖR LOKO: FÖRSÖK FA IP ATT ANGE NAGOT AV TALEN PA SKALAN SOM 
SVAR OCH MARKERA SVARET MED KRYSS PA NEDANSTAENDE SKALA. 

partiets placering är: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
t-+----t---+-----+-----+-----+-------------.-----~----~·-----+ I [> 

långt till 
vänster 

varken 
vänster eller 

höger 

långt tiZZ 
höger 

x ~annat svar: 

39B Var tycker Ni att Ni vill placera Er själv på skalan? 

lvisA FRAGEKORT. SAMMA soM I FRAGA 3~ 

FÖR LOKO: FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - AT_T __ D_E_N_N_A __ F_R_A_G_A_G_A ___ L_L_E::_~IP:S 
EGEN POLITISKA INSTXLLNING. --
FÖRS8K ATT FA IP ATT ANGE NÅGOT AV TALEN PÅ SKALAN SOM SVAR 
OCH MARKERA SVARET MED KRYSS PÅ NEDANSTÅENDE SKALA. 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
<J,-------------1-----+----.----------t-----t-------+----+--------t-----, 

långt till 
vänster 

varken 
vänster eller 

höger 

långt till 
höger 

x ~annat svar: 

39C Tycker Ni att Er politiska inställning har ändrats något under de 
senaste fem åren? Vilken av beskrivningarna här på kortet passar 
bäst? 

lvisA FRÅGEKORT. LXs EV UPP ALTERNATIVEN. 

1 mycket mer• vänster nu 

2 något mer vänster nu 

3 samma inställning nu 

4 något mer höger nu 

5 mycket mer höger nu 

8 vet inte/vill ej svara 

x ~annat svar: 
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T~nker Ni rösta vid valet 

ja 
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i år? 
FRÅGORNA 40 OCH 41 
AVSER RIKSDAGSVALET 

kanske/vet inte säkert ]1-----------------------. nej - ► 41 B 
vägrar svara 

Vilket parti tänker Ni rösta på? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

-

----,~-4 3 A 

x -► annat parti ( ANGE VILKET): -
8 har inte bestämt sig /vill ej svara ---------------~41C .. 

41B Om Ni skulle rösta, vilket parti skulle Ni i så fall rösta på? -
1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 1---------1~•4 3 A 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling (KDS) 

x ~annat parti (ANGE VILKET): -8 har inte bestämt sig/vill ej svara/vill inte rösta på något parti 

41C ANM)i'RKNING: DENNA FRÅGA ST)i'LLES TILL DEM SOM MARKERATS VID SVARS
ALT. 8 PÅ FRÅGA 41A ELLER FRÅGA 41B. OM IP SÅ BEST}tMT V}fGRAT ATT 
LXMNA NÅGON UPPLYSNING OM SIN PARTISYMPATI, ATT LOKO BEDIJMER DET 
SOM MENINGSLIJST ATT STXLLA FRÅGA 41C, FÅR DENNA FRÅGA IJVERHOPPAS. 
SKRIV I SÅ FALL "IJVER HOPPA D II V ID "ANNAT SVAR II NEDAN. OM IP INTE 
VÅ.GRAR SVARA UTAN BARA Å.R TVEKSAM, SKALL FRÅGA 41C ALLTID STXLLAS. 

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): 

x -► annat svar: 

8 vet inte/vill eJ svara 

FRÅGA 42 FINNS INTE I FORMULÅ.RE'T FÖR DENNA ETAPP. 



43A 

8 

43B 

8 
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Känner Ni till namnet på någon av dem som står på partiernas val
sedlar i den här valkretsen vid valet till riksdagen i år? 

ANTECKNA DE FYRA FÖRSTA NAMNEN 
SOM IP NA"MNER. 

TILLÄGGSFRAGA OM IP NÄMNER NAMN Vilket parti tillhör b~Q/bQQ? 

jTILLÄGGSFRAGOR-1 -----► Kommer Ni ihåg namnet på någon mer? 
På vilket partis valsedel? 

svar: NAMN PARTI 

nej~ känner ingen 

Känner Ni till namnet på någon av dem so~ står på partiernas val
sedlar i den här valkretsen vid valet till kommunfullmäktige i år? 
ANTECKNA DE FYRA FÖRSTA NAMNEN 
SOM IP NA"MNER. 

TILLA"GGSFRAGA OM IP NA"MNER NAMN >---~Vilket parti tillhör b~Q/bQQ? 

IT I LLA"GGSF RA GOR >-------► Kommer Ni ihåg namnet på någon mer? 
På vilket partis valsedel? 

svar: NAMN PARTI 

nej~ känner ingen 
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IIP FUDD 1951 ELLER SENARE 1-----------------► 47 

Röstade Ni vid riksdagsvalet 1970? 

ja 

m~nns inte säkert~ men troligen 

nej~ röstade inte/IP tror inte IP röstade -------► 46 

vet inte/vill ej svara ----------------------tr46 

Vilket parti röstade Ni på vid valet 1970? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

annat parti (ANGE VILKET): 

vet inte/vill ej svara 

FRAGAN AVSER 
RIKSDAGSVALET 1970 

IIP FUDD 1948 ELLER SENARE 1-------------► 47 

--+-------------------------------------------
46 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

X 

8 

47 

1 

X 

8 

Vilket parti röstade Ni på senast Ni röstade före 1970? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

cen tc'Y'partie t 

fo lkpa1°tie t 

moderata samlingspartie1/~Jgerpartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

annat parti (ANGE VILKET): 

har inte röstat tidigare/minns inte/vill ej svara 

Kommer Ni möjligen ihåg vilket år det skall bli riksdagsval nästa 
gång? 

1976 (även svaret "om tre år") 

annat svar: 

vet inte/vill eJ 8Vara 
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48A Har Ni förvärvsarbete? 

ITILLA'GGSFRÅGA OM IP SVARAR NEJ I ► Studerat N"? l . --
1 ja ----- . ~ 48C 
2 ja, men tillfälligt m•bet s lös ~ 48C 
3 nej, studerar 

4 nej 

MARKERA SVARSALTERNATIV 2 OM IP A"R T ILLFA"LLIGT ARBETSLÖS. I 
"----

-·· 

48B Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 
1 ja 

5 nej ~ 51 
--- -~----- --

MARKERA Il NEJ Il A"VE N OM IP ENDAST HAFT TILLFA'LLIGT ARBETE 
UNDER SKOLFERIER. 

-·-

48C Vilket yrke b~!)b~9~ N"? l . 

TILLA'GGSFRÅGA FÖR ATT FÖR- f----> Vilket slags arbete ~y~~l~r/~y~~l~9~ 
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN Ni huvudsakligen med? 

__.yrke/sysselsättning: 
--·-

FRÅGA 48C, 49 OCH 50 STA..LLS BÅDE TILL YRKESVEHKSAM IP OCH TIDIGARE 
YRKESVERKSAM IP. OM IP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM, ANVA"NDS 
FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE", Ils y s s LADE Il 0. S. V. 

49 Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Ni 
bQr/bQ!:9~ t i 11 ? I VISA FRÅGEKORT I 

1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 jordbrukare med eget jordbruk el ler arrende 

4 egen företagare utanför jordbruket 

X ~ annat svar: 

FORMULERINGEN "SOM NI HÖRDE TILL" ANVA"NDS OM IP TIDIGARE VARIT 
FÖR V A'RVSARBETANDE, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE IP:S SENASTE YRKE. 
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SOA Ar Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för 
företagare eller någon annan yrkesorganisation? 

T ILLifGGSFRÄGA OM .... Vilken organisation är Ni medlem av? 
IP SVARAR "JA Il 

... 

1 ja ( ANGE O!?GANISAT IONENS NAMN): 

5 nej/vet inte/v1:ll ej .... 51 svara ... 
----·-----

ANTECKNA INTE Få'RKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM IP 
NA'MNER NAMN PA EN FACKLIG HUVUDORGANISATION~ SKALL DU FRAGA VILKET 
FÖRBUND IP TILLHÖR OCH ANTECKNA NAMNET PA DETTA. 

HUVUDORGANISATIONERNA Å.R: LANDSORGANISATIONEN (LO)~ '1' J i[ N ST EM Å. N N ENS 
CENTRALORGANISATION (TCO)~ SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION 
(SACO)~ STATSTJA'NSTEMA'NNENS RIKSORGANISATION ( SR). 
SOM FÖRETAGARORGANISATION RÅ.KNAS OCKSA JORDBRUKSORGANISATION. 

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

50B Om Ni skulle säga hur Er egen organisation ti 11 va ratar medlemmarnas 
intressen, vilket av de här omdömena tycker Ni då är riktigast? 

~A FRÄGEKORT. LA'S 
~---~----------- -· ----------·------

EV----;PP -ALTERNAT 1 VEN. j 
--------- ---------- ------ "-------· 

1 medlemmarnas in tre scen tillvaratas bra 

2 det var1'.erar - men 1- huvudsal: tillvaratas de bra 

3 det ,Jarierar - men i huvudsak tillvaratas de inte bra --
4 rrwdlemmarnac intressen tillvaratas in te bra --
8 vet inte/v1:lz ej ;;vara 

;;r; ➔annat svar': 

51 När det gäller fackföreningarna så har det diskuterats en del om 
samarbetet mellan fackföreningar och företag. Vad anser Ni om detta? 

[VI SA FRÄGEKORTI 

Anser Ni att fackföreningarna är för positiva t i l l samarbete, är 
de för negativa t i l l samarbete e 11 er är fackföreningarna varken för 
positiva eller för negativa t i l l samarbete? 

1 fackföreningarna. är [_ör positiva t?'. l l ,'raY/arbc te 

2 varken fi5r por;-itiva eller för negativa 

3 fackföreningarna är far ner;fo.tiva t i?. l ,c~amar1betc 

8 1Je t ii,t:c:;/vill e ~) coara 

X ~cmnat .s .L-, 0 I': 
--·-------
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Har Ni någon praktisk eller teoretisk utbildning utöver sex- eller 
sjuårig folkskola? 

ja 
SE ANVISNING 

nej, endast sex- eller sjuårig folkskola----~:~ LXNGST NER 
PA DENNA SIDA 

Vilken utbildning? 

TILLXGGSFRAGA FuR ATT 
FÄ FULLSTXNDIGA SVAR 

1-----•.._ H a r N i n å g o n c 11 n a n p r a k t i s k 
~ eller teoretisk utbildning? 

8 år i grundskola/enhetsskola/folkskola 

9 år i grundskola/enhetsskola/folkskola 

realskola (realexamen), kommunal mellanskola 

flickskola (?-årig eller 8-årig) 

allmänt gymnasium (studentexamen) 
(TEKNISKT GYMNASIUM OCH HANDELSGYMNASIUM MARKERAS INTE HXR.) 

annan utbildning 

ANTECKNA NEDAN VARJE SKOLA/UTBILDNING, 
SOM INTE PASSAR IN I NAGOT AV SVARS
ALT. 1-5. STXLL FUR VARJE SADAN SKOLA/ 
UTBILDNING TILLXGGSFRAGA. 

[

annan 

tid: -------

utbildning: 

['annan utbildning: 

~id: ______ _ 

['annan utbildning: 

ltid: 

Kan Ni säga ungefär hur 
lång tid den utbild
ningen tog? 

OM FLERA AV SVARSALT. 1-5 J[R TILLÅ.MPLIGA BEHuVER ENDAST DET SOM HAR 
HuGST NUMMER MARKERAS. 
OM IP GENOMGATT BADE NÄGON AV SKOLFORMERNA VID SVARSALT. 1-5 OCH 
ANNAN UT BILDNING-;- SKALL DU DELS MARKERA DET T I LLÅ.MPLIGA AV SVARS
ALT. 1-5, DELS ANTECKNA RESTEN AV SVARET VID "ANNAN UTBILDNING". 

OM IP EFTER SEX- ELLER SJUARIG FOLKSKOLA GENOMGÄTT ENBART UTBILDNING 
SOM INTE PASSAR IN I NAGOT AV SVARSALT. 1-5, ANTECKNAS HELA SVARET 
VID "ANNAN UTBILDNING". 

TILLÅ.GGSFRAGAN OM UTBILDNINGSTIDEN STÅ.LLS ENDAST BETR. "ANNAN UT
BILDNING". SAVITT MuJLIGT ANTECKNAS ANTALET TERMINER ELLER AR. 
OM SVARET AVSER KVXLLSKURSER ELLER KORRESPONDENSKURSER, SKALL 
DETTA ANGES (TEX TEKNISKT INSTITUT, KVXLLSKURSER UNDER TVA AR). 

GIFTA ------------------------ 53A 

OGIFTA, FRANSKILDA OCH XNKLINGAR 

A"NKOR 

---------► 56A 
_. 53C 

(FuR XNKOR STRYKS DESSUTOM FRAGA 55) 

l 
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53A Har Er ll)~~~lll)~~~ förvärvsarbete? 

1 ja .._ 53C ... MARKERA "JA" }[VEN OM MAKEN/MAKAN 

5 nej 
}[R TILLFXLLIGT ARBETSLÖS. 

53B Har b~Q/bQQ tidigare haft förvärvsarbete? 

1 ja 

5 nej ~ 56A 

53C Vilket yrke b~!:-lb~9§ Er ll)~t§/l!l~t~? 
T ILLA.

0

GGSFRÄGA FÖR ATT FÖR- ... vilket slags arbete ~.Y~~l~r/ 
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN 

... 
~.Y~~l~9§ b~Q/bQQ huvudsakligen med? 

_.yrke/sysselsättning: 

54 Skulle Ni också V i 1 ja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Er 
l!l~t§ll!l~t~ bgr/bgrg§ t i 11 ? 

lvisA FRAGEKORT I 
1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 

4 egen företagare utanför jordbruket 

X _.annat svar: 

55 Vet Ni om Er make/maka är medlem av någon facklig organisation eller 
organisation for-foretagare e 11 er någon annan yrkesorganisation? 

ITILLXGGSFRAGA OM 

I ► 
Vilken organisation är 
b~QlbQQ medlem av? IP SVARAR "JA" 

1 ja (ANGE ORGANISATIONENS NAMN): 

5 nej/vet inte/vill eJ svara 

56A Nu när vi har talat om yrken, skulle jag också V i 1 ja fråga vilket 
yrke Er far b~r/b~2§? 

~yrke/sysselsättning: 

56B Vet Ni vilket parti Er far brukar/brukade rösta på? 

_.faderns parti: 

57 När Ni växte upp, bodde Ni då på ren landsbtgd eller i ett samhälle 
Pi landsbtgden e 11 er i en stad? --
T ILLA"GGSFRÄGA OM .... Bodde Ni i någon av städerna 
IP SVARAR "STAD" .... Stockholm, Göteborg eller Malmö? 

1 ren landsbygd 

2 samhälle 

3 stad (men ej storstad) 

4 Stockholm, Göteborg, Malmö 

X ~annat svar: -
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INNEHALLSöVERSIKT 

FRAGE-
NUMMER 

1 - 2 Intresse för politik 
\ 

3 - 8 Vad port":erna bör arbeta för 

9 - 14 Kommunala frågor 

15 - 22 Internationella frågor 

23 - 28 Aktuella frågor 1, svensk politik 

29 - 32 Uppfattningar om politik 1, allmänhet 

33 - 34 Klasser och grupper 

35 - 36 Organisation 

37 - 47 Partipreferens 

48 - 57 Sociala bakgrundsuppgifrer 

J 



b 

SÄRSKILT STARTBREV KOMMER 
EFTER VALET. UTFöR INGEN 
INTERVJU FöRRÄN DU FATT 
STARTBREVET. 

LOKO NR 

J 
STATISTISKA CENTRALBYRAN 
UTREDNINGSINSTITUTET 

P 1328 

VB-NUMMER 

I I 

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
GöTEBORGS UNIVERSITET 

VALUNDERSÖKNING 1973 B 
TID FÖR INTERVJUN: 

datum: __ ! __ 1973 

ETAPP B 

från klockan: 

till klockan: 

VISA DITT LEGITIMATIONSKORT OCH LAT 
IP LÄSA DET FURE INTERVJUNS BÖRJAN! 

PERSONUPPGIFTER FRAN VB------, 

Få'DELSEAR KÖN 

1 Man 

2 Kvinna 

CIVILSTÄND 

1 Ogift(= kod 1 på VB) 

2 Gift(= kod 2,3,? på VB) 

3 Frånskild(= kod 4 på VB) 

4 Änka/änkling(= kod 5 på VB) 

OM IP:S CIVILSTAND ÄNDRATS: 

Nuvarande 
civilstånd: ________ _ 

Tid för ändring: _ /_ 19 _ 

,__ ________________ _ 

VB-nummer och personuppgifter från 
VB skall antecknas på formuläret 
innan Ip kontaktas. 

Därvid överstrykes följande frågor: 

Ip som enligt VB bor i Göteborg 
eller Malmö eller på Gotland: 41C 

Om Ip är född 1948-1950: 44-45 
Om Ip är född 1951 eller 
senare: 44-46 

Kontrollera vid intervjuns början 
att Ip:s födelseår och civilstånd 
stämmer. 

Om Ip:s civilstånd ändrats, anteckna 
◄ nuvarande civilstånd och tid för 

ändring här intill. 

Om Ip uppger sig vara sammanboende 
◄ anteckna detta på raden här intill. 
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I INTRODUKTION' 

Vi har fått i uppdrag att utföra 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. 

TV och radio hade under sista månaden före valet en hel del program 
med politiska diskussioner eller utfrågningar av partiledarna. 
En del lyssnade på många av programmen. Andra hade inte tid eller 
tyckte inte att programmen var så intressanta att de ville lyssna. 
Hörde !!_j_ något av de här programmen i TV eller radio? 

TILLXGGSFRAGA OM ___ Ungefär hur många sådana program hörde Ni i 
IP SVARAR "JA" TV eller radio under sista månaden före valet? 

ett program 

två eller tre program 

fyra eller fem program 

sex eller sju program 

åtta eller flera program 

nej, lyssnade inte på något program 

vet inte/vi~l ej svara 

annat svar: 

FtiRStiK ATT FA IP ATT ANGE ETT ANTAL SOM KAN MARKERAS. STJ[LL OM SA 
BEHtiVS KOMPLETTERINGSFRAGA, TEX: VAR DET UNGEFXR FYRA-FEM PROGRAM 
ELLER VAR DET INTE SA MANGA? 

Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? 
Vilket av svaren på det här kortet 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? 

mycket intresserad 

ganska intresserad 

inte särskilt intresserad 

inte alls intresserad 

annat svar: 

b 
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STARTBREV ANGER HUR FRÄGORNA 3A-3B SKALL STJfLLAS. 

Nu skulle jag vilja fråga om vad Ni tycker är goda och dåliga sidor 
hos 9~n_n~Y~r~n9~-r~g~r1ng~n/r~g~rin9~n_Yi_b~~~-fr~~r.!i!!_Y~!~~-1_2 7r. Jag börjar med att fråga om det är något som N, särsKi ,t ~ee~~~!!~r 
b~r-~ee~~~E!~! hos den socialdemokratiska regeringen? 

TILLJ/GGSFRÄGOR FÖR ATT ~ill Ni säga något mer_om __ det!a? 
FÄ FRAM FYLLIGA SVAR ~Ar det något mer som N1 sa~sk1lt ~ee~~~t!~r/ 

b~r-~ee~~~!!~! hos den soc1aldemokrat1ska 
regeringen? 

➔ svar: 

Är det något hos der. socialdemokratiska regeringen som Ni Q9i!!~r/ 
har_ogillat? 

TILLJfGGSFRÄGOR Fö'R ATT 
FÄ FRAM FYLLIGA SVAR 

Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer hos den socialdemokratiska 
regeringen som Ni Q91!l~r/b~r_Q9i!!~!? 
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STARTBREV ANGER OM OCH HUR FRÄGORNA 4A-4B SKALL STJl'LLAS. 

Nu när vi får/har fått en regering med Centerpartiet, Folkpartiet och 
Moderata samiingspart1et, skulle jag vilja fråga vad Ni tror blir 
goda och dåliga sidor hos den regeringen. 
Jag börjar med att fråga om det är något som Ni tror att Ni särskilt 
kommer att uppskatta hos den nya regeringen? 
TILLA'GGSFRÄGOR FOR ATT Vill Ni säga något mer om detta? 
FÄ FRAM FYLLIGA SVAR Är det något mer som Ni särskilt kommer att 

uppskatta hos den nya regeringen? 

_.svar: 

Kan Ni säga något, som Ni tror att Ni kommer att ogilla hos en 
regering med Centerpartiet, Folkpartiet och Moderata samlingspartiet? 
TILLA°GGSFRÄGOR FOR ATT ➔ Vi 11 Ni säga något mer om detta? 
FÄ FRAM FYLLIGA SVAR Är det något mer som Ni kommer att ogilla 

hos den nya regeringen? 

-.svar: 

b 
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5A Här kommer en ganska allmän fråga. 
Vilken är Er inställning i stort ti 11 dagens svenska samhälle? 

I VISA FRÅGEKORT I 
Är den: mycket positiv, ganska positiv, ganska negativ eller mycket 
negativ? 

1 mycket positiv 

2 ganska positiv 

3 ganska negativ 

4 mycket negativ 

8 vet inte/vill ej svara 

X ~ annat svar: 

5B Har Er inställning t i 11 det svenska samhället förändrats under de 
senaste, låt oss säga fem, åren? 

jvisA FRÅGEKORTI 

Är Ni: mycket mer positiv nu, något mer positiv nu, har Ni samma 
inställning nu, är Ni något mer negativ nu eller är Ni mycket mer 
negativ nu? 

1 mycket mer positiv nu 

2 något mer positiv nu 

3 samma inställning nu 

4 något mer negativ nu 

5 mycket mer negativ nu 

8 vet inte/vill ej svara 

X ➔annat svar: 

6A När det gäller politiken här i landet finns det ju många åsikter om 
vilka nya saker som bör införas och vad som behöver förändras. 
Vad anser Ni ~ersonligen att partierna och regering och riksdag skall 
genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? 
TILL~GGSFRÅGOR FaR ATT 4Vill Ni säga något mer om varför Ni tycker 
FÅ FRAM FYLLIGA SVAR den här saken är viktig? 
Är det något annat som Ni tycker partierna, regering och riksdag 
ska 11 genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? 

➔ svar: 

8 vet inte/v1:ll ej svara/neJ, ingen sådan fråga ... 7 ,.. 
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68 Hur pass troligt anser Ni det är att någonting kommer att göras för 
att lösa det_här_Qroblemet/de_här_Qroblemen under de närmaste åren? 

Anser Ni det är: m,z'.c ket troligt, ganska troligt, inte särskilt 
troligt eller inte a 1 1 s troligt? 

1 mycket troligt 

2 ganska troligt 

3 inte särskilt troligt 

4 inte alls troligt 

8 vet in te/vill eJ svara 

X ~annat svar: 

6C Tycker Ni att det är något av partierna som fört fram bra förslag i 
fråga om just den_här_saken/de_här_sakerna? 

IT ILLÅ.GGSFRAGOR OM \ .._ Vilket parti tänker Ni på do? a. 
IP SVARAR "JA 11 I ,., Är det något mer parti? 

\ANGE HÄR OM PARTIET NÅ.MNTS ENDAST I SAMBAND MED NÅGON VISS FRÅGA i 
1 vpk • 
2 sd 

3 cp 

4 fp 

5 m 

X _.annat parti ( ANGE VILKET): 

7 nej, inget parti har fört fram bra förslag 

8 vet inte/vill ej svara 

6D Tycker Ni att något av partierna visar för 1 i te intresse eller för en 
felaktig politik i den_här_frågan/de_här_frågorna? 

ITILLÄGGSFRAGOR OM 11.. Vilket part i tänker Ni på d O? a . 
IP SVARAR "JA 11 ... Är det något mer parti? 

!ANGE 
--

FRÅGA I HÄR OM PARTIET NÅ.MNTS ENDAST I SAMBAND MED NÅGON VISS 

1 vpk • 
2 sd 

3 cp 

4 fp 

5 m 

X _.annat parti ( ANGE VILKET): 

7 nej, inget parti visar för lite intresse., för en felaktig politik 

8 vet inte/vill ej svara 

7 Hur stora skillnader tycker Ni rent allmänt det är mellan partierna i 
riksdagen när det gäller deras sätt att ta ställning t i 1 1 politiken? 

I VISA FRÅGEKORT. LiJ.°S EV UPP ALTERNATIVEN. I 
1 mycket stora skillnader 

2 ganska stora skillnader 

3 inte särskilt stora skillnader 

4 mycket små skillnader 

8 vet inte/vill ej svara 

X ➔annat svar: 
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8 Hur tror Ni att de ekonomiska förhållandena i Sverige kommer att 
utvecklas under de närmaste åren? 

jvisA FRÅGEKORT I 
Tror Ni att det kommer att bl i mycket bättre, något bättre, ingen 
förändring, något sämre eller mycket sämre? 

1 mycket bättre 

2 något bättre 

3 ingen förändring 

4 något sämre 

5 mycket sämre 

8 vet inte/vill ej svara 

X __.annat svar: 

9 Nu kommer några frågor som rör den här kommunen. 
Hur tycker Ni rent allmänt att det är ordnat med den kommunala 
servicen och planeringen här i kommunen? 

/visA FRÅGEKORT I 
Tycker Ni att förhållandena är mycket bra, ganska bra, ganska 
dåliga eller mycket dåliga? 

1 mycket bra 

2 ganska bra 

3 ganska dåliga 

4 mycket dåliga 

8 vet inte/vill ej svara 

X ➔annat svar: 

lOA När det gäller förhållandena här i Er kommun finns det väl olika 
meningar om vilka nya saker som bör införas och vad som behöver 
förändras. 
Vad anser Ni personligen att partierna och kommunfullmäktige ska 11 
genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? 
TILLXGGSFRÅGOR FOR ATT ~Vill Ni säga något mer om varför Ni tycker 
FÅ FRAM FYLLIGA SVAR den här saken är viktig? 
Är det något annat som Ni tycker att partierna och fullmäktige ska 11 
genomföra e 11 er arbeta för under de närmaste åren? 

~svar: 

8 vet inte/vill ej svara/nej, ingen sådan fråga ► 11 
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Hur pass troligt anser Ni det är att någonting kommer att göras för 
att lösa det_här_eroblemet/de_här_eroblemen under de närmaste åren? 

Anser Ni det är: mycket troligt, ganska troligt, inte särskilt 
troligt eller inte alls troligt? 
mycket troligt 

ganska tro Zigt 

inte särskilt troligt 

inte alls troligt 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 

Tycker Ni att det är något av partierna som fört fram bra förslag i 
fråga om just den_här_saken/de_här_sakerna? 

TILLXGGSFRAGOR OM---- Vilket parti tänker Ni på då? 
IP SVARAR "JA" Är det något mer parti? 

vpk 

sd 

cp 

fp 

m 

ANGE HXR OM PARTIET N.liMNTS ENDAST I SAMBAND MED NÄGON VISS FRÅGA 

annat parti (ANGE VILKET): 

nej, inget parti har fört fram bra förslag 

vet inte/ville· svara 

Tycker Ni att det är något av partierna som visar för lite intresse 
eller för en felaktig politik i den_här_frågan/de_här_frågorna? 
TILLliGGSFRÄGOR OM ____ Vilket parti tänker Ni på då? 
IP SVARAR "JA" Är det något mer parti? 

vpk 

sd 

cp 

fp 

m 

ANGE Hil'R OM PARTIET Nl[MNTS ENDAST I SAMBAND MED NÅGON VISS FRÅGA 

annat parti (ANGE VILKET): 

7 nej, inget parti visar för lite intresse, för en felaktig politik 

8 vet inte/vill ej svara 

11 Hur stora skillnader tycker Ni att det rent allmänt är mellan 
partierna i kommunfullmäktige här i kommunen när det gäller deras 
sätt att ta ställning till politiken? 

1 

2 

3 

4 

8 

X 

lvisA FRÅGEKORT. Llis EV UPP ALTERNATIVEN. j 

mycket stora skillnader 

ganska stora skillnader 

inte särskilt stora skillnader 

mycket små skillnader 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 
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12A Antag att Ni själv skulle V i 1 ja göra någonting för att åstadkomma 
någon förändring här i landet e 11 er här i kommunen. 
Kan Ni säga någonting som Ni i så fall skulle kunna göra? 

T I LLA"GGSF RÄ CA FÖR ATT __.Är det något mer Ni skulle kunna göra? 
FÄ FRAM FYLLIGA SVAR 

~ svar'.· 

l 2 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'! 
TILLA"GGSFRÄGOR OM a..Vilken organisation tänker Ni på då? 
IP SVARAR "JA" ., Någon mer organisation? 

~organisation(er): 

8 nej, ingen organisation/vet inte/vill ej svara 

12C Är det någon av dem som står på partiernas valsedlar här i valkretsen 
som Ni tycker att Ni skulle kunna vända Er till i ett sådant här fall? 

1 ja FRÄGAN AVSER VALSEDLAR I BÄDE 

5 nej 
RIKSDAGS- OCH KOMMUNALVAL. 

8 vet inte/vill ej svara 

X ~ anna-c svar: 
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Hur stor vikt tror Ni att politikerna i allmänhet fäster vid krav 
som förs fram av t.ex. lokala organisationer eller grupper av med
borgare? 

lvisA FRAGEKORT. L.lfs EV UPP ALTERNATIVEN. I 
mycket stor vikt 

ganska stor vikt 

ganska liten vikt 

mycket liten vikt 

vet inte/vill ej svara 

-.annat svar: 

På senare tid har det bildats en del aktionsgrupper som har 
demonstrerat för att behålla en del grönområden och motarbetat 
byggandet av trafikleder. 
Vilken är Er inställning till dessa grupper? 
I VISA FRÄGEKORT. LJfS EV UPP ALTERNATIVEN. I 
mycket positiv 

ganska positiv 

inte särskilt positiv 

inte alls positiv 

vet inte/vill ej svara 

x ~ annat svar: 

15 Vi har talat en hel del om politiken här i landet. Jag tänker nu gå 
över till att ställa några frågor som gäller förhållandena utanför 
Sveriges gränser. 
Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politiska förhållanden ute 
i världen? 

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

1 mycket intresserad 

2 ganska intresserad 

3 inte särskilt intresserad 

4 inte alls intresserad 

8 vet inte/vill ej svara 

x -.annat svar: 
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Är det något särskilt av det som händer ute i världen just nu som 
Ni tycker är särskilt allvarligt eller oroväckande? 

TILLÅ.GGSFRAGOR FÖR ATT~ Yill Ni säga något me~ 0 ~ detta?. 
FA FRAM FYLLIGA SVAR ~r d~t n~got mer ut~ l varlden N, tycker 

ar sarsk1lt allvarligt? 

nej, ingenting/vet inte/vill ej svara-----------~ 17 

Är det något särskilt land som för en felaktig eller farlig politik 
i den_här_frågan/de_härfrågorna? 
TILLXGGSFRAGOR OM I ~ Vilket land tänker Ni på då? 
IP SVARAR "JA" I r' Är det något mer land? 

I ANGE HÅ'R OM LANDET N}[MNTS ENDAST I SAMBAND MED NÄGON VISS FRÄGA I .. 
Sovjet 

USA 

Kina 

x ~ annat land ( ANGE VILKET): 

7 nej, inget land för en felaktig eller farlig politik 

8 vet inte/vill ej svara 

16C 

1 

2 

3 

Är det något land som Ni tycker för en riktig politik i Q~D_b~r 
fr~g~Q/9~-~~r_fr~g9rQ~? 
TILLXGGSFRAGOR OM I ~ Vilket land tänker Ni på då? 
IP SVARAR "JA" I r' Är det något mer land? 

IANGE HÅ.R OM LANDET NÅ.MNTS ENDAST I SAMBAND MED NAGON VISS FRAGAI 
♦ 

Sovjet 

USA 

Kina 

x ~annat land (ANGE VILKET): 

7 

8 

nej, inget land för en riktig politik 

vet inte/vill ej svara 
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18 

A 

B 

C 

A 

1 

3 

5 

8 

12 
Nu kommer några 
Om Ni skulle ge 
omdömena här på 
av länderna? 

frågor som handlar om stormakterna i världen. 
ett omdöme om Sovjet, USA och Kina, vilket av 
kortet tycker Ni passar bäst in på vart och ett 

VISA 
FRAGEKORT 

Vi börjar med 
Sovjet. Vilket 
av omdömena 
tycker Ni 
passar bäst 
in på Sovjet? 
EV. ANM.: 
Och när det 
gäller USA, 
vilket "ä"vom
dömena tycker 
Ni passar bäst? 
EV. ANM.: 

För en 
politik 
som 
ständigt 
hotar 
freden 1, 

världen 

1 

1 

Och slutligen 
Kina. Vilket av 
omdömena tycker 
Ni stämmer bäst? 
EV. ANM.: 

1 

.A"r ofta 
benäget 
att för
söka lösa 
konflikter 
med andra 
stater med 
militär 
makt 

2 

2 

2 

Xr ibland Försöker 
benäget bevara 
att för- freden 1, 

söka lösa världen -
konflikter om det blir 
med andra krig beror 
stater med det på 
militär andra stater 
makt 

3 4 

3 4 

3 4 

i 
I 

Vet inte/ 
vill ej 
svara 

8 

8 

8 

Jag skulle också vilja fråga om Ni tycker att de här staterna har 
ändrat sin politik på de sista tio-femton åren. 
Jag börjar med Sovjet. Tycker Ni att Sovjets politik har blivit mer 
eller mindre fredlig eller tycker Ni inte att det är någon skillnad? 
mer fredlig politik nu 

ingen skillnad 

mindre fredlig politik nu 

vet inte/vill ej svara 

x ~annat svar: 

18B 

1 

3 

5 

8 

Vad tycker Ni om USA? Tycker Ni att USA:s politik har blivit mer 
eller mindre fredlig eller är det ingen skillnad? 

mer -- fredlig politik nu 

ingen skillnad 

mindre fredlig politik nu 

vet inte/vill ej svara 

x _. annat svar: 

18C 

1 

3 

5 

8 

Och så Kina. Tycker Ni att Kinas politik blivit 
fredlig eller är det ingen skillnad? 
mer fredlig politik nu 

ingen skillnad 

mindre fredlig politik nu 

vet inte/vill ej svara 

mer eller mindre 



19 

A 

B 
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När det gäller Sovjets och USA;s förhållande till Sverige, i vilken 
utsträckning anser Ni att Sverige för närvarande är utsatt för ett 
hot från dessa länder? --
VISA Utgör ett Ovänlig, Ingen Vän- Vet inte/ 

FRAGEKORT hot mot men inget ovänskap skaplig vill ej 
Sverige direkt hot svara 

Vilket av om-
dömena här på 
kortet tycker 1 2 3 4 8 
Ni stämmer 
bäst på Sovjet? 
EV. ANM.: 

Och när det 
gäller USA, 
vilket ~om- 1 2 3 4 8 
dömena tycker 
Ni passar bäst? 
EV. ANM.: 

20 Vi har ju talat om den utrikespolitik som förs av Sovjet, USA och 
Kina. Vilken uppfattning har Ni om förhållandena inom de här tre 
länderna? 

lvISA FRAGEKORTj 

A Jag börjar med att fråga om Sovjet. Är Ni: mycket positiv, ganska 
positiv, ganska negativ eller mycket negativ? 

1 

2 

3 

4 

8 

mycket positiv 

ganska positiv 

ganska negativ 

mycket negativ 

vet inte/vill ej svara 

x ~annat svar: 

20B Och när det gäller~' vilken uppfattning har Ni? 
lsAMMA FRAGEKORT soM I FRAGA 20A. LA·s EV UPP ALTERNATIVEN. I 

1 mycket positiv 

2 ganska positiv 

3 

4 

8 

ganska negativ 

mycket negativ 

vet inte/vill ej svara 

x ➔ annat svar: 

20C Och vilken uppfattning har Ni om Kina? 
jsAMMA FRAGEKORT. LXs EV UPP ALTERNATIVEN.I 

1 mycket positiv 

2 ganska positiv 

3 ganska negativ 

4 mycket negativ 

8 vet inte/vill ej svaY'a 
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21A Det pågår ju en del konflikter mellan olika länder. 
Jag skulle vilja veta vad Ni säger om två av dessa. 

1 

3 

5 

8 

När det gäller konflikten mellan Israel och Arabstaterna, vilken av 
de bägge parterna tycker Ni har mest rätt? 
Israel har mest rätt 

Arabstaterna har mest rätt 

ingen av parterna har mest rätt; bägges fel 

vet inte/vill ej svara 

x 4 annat svar: 

21B Och sedan Vietnamkonflikten. Tycker Ni att det är FNL/Nordvietnam 
eller USA/Sydv1etnam som har mest rätt? 

22 

1 

3 

5 

8 

FNL/Nordvietnam har mest rätt 

USA/Sydvietnam har mest rätt 

ingen av parterna har mest rätt; bägges fel 

vet inte/vill ej svara 

x _.annat svar: 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

Om Ni försöker se framåt i tiden en tjugo-tjugofem år, tror Ni att 
världen ser sämre eller bättre ut jämfört med idag? 

· 1vISA FRAGEKORT I 
Tror Ni den ser mycket bättre, något bättre, ungefär samma, något 
sämre eller mycket sämre ut? 
mycket bättre 

något bättre 

ungefär samma 

något sämre 

mycket sämre 

vet inte/vill ej svara 

x _. annat svar: 

23A En del anser att Sverige bör ge hjälp till u-länderna, tex vissa 
länder i Asien och Afrika~ndra anser att Sverige inte bör ge någon 
hjälp. Vilken är Er åsikt om saken? 

1 

5 

8 

Anser Ni att Sverige bör ge hjälp till u-länderna? 
ja 

nej ---------------------------~24A .. 
vet inte/vill ej svara --------------► 24A 

x ~ annat svar: 

23B 

1 

5 

8 

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 uppfattningen? 
instämmer 

instämmer inte 

vet inte/vill ej svara 

x ➔annat svar: 
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24A Sverige slöt ju för drygt ett år sedan ett handelsavtal med Europeisk 

Gemenskapen, eller EEC som det kallades tidigare. En del anser att vi 
skulle anslutit oss ännu närmare till EG, en del tycker att avtalet 
är bra som det är, medan andra tycker att det vore bättre om Sverige 
minskade sitt samarbete med EG. Andra återigen har ingen bestämd 

1 

2 

3 

4 

8 

åsikt om saken. Vad anser Ni i den här frågan? 

Sverige bör ansluta S'i,g närmar'e till EG 

förhållandet mellan Sverige och EG är bra som det är 

Sverige bör minska sitt samarbete med EG 

har %ngen bestämd åsikt om saken 

vet inte/vill ej svara 

x i--.annat svar: 

VISA 
FRÅGEKORT 

24B Tycker Ni att det finns några skillnader mellan partierna i fråga om 
deras inställning till EG? 

1 

2 

3 

4 

I
TILLÄ°GGSFRAGA OM/>--~----► Vi 1 ket eller vilka partier tycker Ni är 
IP SVARAR "JA" . angelägna att närma Sverige till EG? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

cen terpar•tie t 

folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

x ~annat parti ( ANGE VILKET): 

7 

8 

nej, har inte märkt några part1:.,,killn er 

vet inte/vill ej svara 

25A Sveriges Vietnampolitik har ju diskuterats ganska mycket. En del 
tycker att r~9§riQ9§Q_~Q9§r_g§_?§Q~?!~-~r~Q/9§Q_r§9~riQ9_~i_b~g~_fr~~ 
till_valet_i_år gick för långt i kritiken av USA, en del tycker att 

-
::0,. 

kl 
Q:; 1 
rt) 
E-, 

2 Q:; 
~ 
E-, 3 
V) 

kl 4 
V) - 8 

X 

regeringens politik var riktig, medan andra tycker att regeringen !..Q2_ 
för mycket hänsyn till relationerna med USA. En del har ingen bestämd 
åsikt om saken. Vilken är Er inställning? 

regeringen gick för långt% kritiken av USA 

regeringens politik var riktig 

regeringen tog för mycket hänsyn cill USA 

har %ngen bestämd åsikt om saken 

j vet inte/vill ej svara 

~annat svar: 

VISA 
PRÄGEKORT 

25B Har Ni märkt om det har funnits några skillnader mellan partierna i 
deras syn på Sveriges Vietnampolitik? 

1 

2 

3 

4 

I ITILLÄ°GGSFRAGA OM I ~ Vilket eller vilka partier tycker Ni har 
IP SVARAR "JA" ~ varit kritiska till USA? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

center•partiet 

folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

x __.annat par•ti (ANGE VILKET): 

7 

8 

nej, har inte märkt några partiskillnader 

vet inte/vill ej svara 
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26A 

;:-:,,, 

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

k:J 
~ 
Q:) 

&-i 
~ 
~ 
&-i 
V) 

r"¼ 
V) 

1 

51 

X 

26B 

Un er de senaste åren har vi ju haft en viss arbetslöshet i en del 
områden. Anser Ni att det beror/berott mest på regeringens politik 
eller att det beror/berott mest på andra orsaker? 

beror/berott mest på regeringens politik 

beror/berott mest på andra orsaker 

annat svar: 

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

beror/berott mest på reger~ngens politik 

5 j beror/berott mest på andra orsaker 

x ~annat svar: 
! 

26C I 

1 

7 u 

5 

XI 

27 A I 

1 

2 

Hur tror Ni att det skulle ha varit med sysselsättningen, om vi i 
stället hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte 
socialdemokraterna varit med? 
Tror Ni att vi i sJ fall skulle haft mer arbetslöshet eller mindre 
arbetslöshet under de senaste åren, eller tror Ni att arbetslösheten 
skulle ha varit ungefär densamma? 

mer arbetslöshet 

mi dre arbetslöshet 

ungefär dent~amma 

annat G var•: 

Det allmänna pensionssystemet har ju fonder som placeras på olika 
sätt. Nu har det beslutats att en av fonderna ska få köpa aktier i 
enskilda företag för en del av pengarna. Vilken är Er åsikt om detta? 

[iijA PRicEJWf:T. LA-~~-Ev-upp~ -xi-i~RNAT_IVENJ 
pengar från pensionsfonden bör få användas för att köpa aktier 
i enskilda företag 

pengar från pensionsfonden bör inte få användas för att köpa 
aktier i enskilda företag 

har ingen bestämd åsikt om saken 

81 vet inte/oi l l 

x ~a nat svaP: 

ej .sVaY'a 

2 7B I 

1 

3 

4 

5 

X 

7 

8 

Har Ni märkt om det finns några skillnader mellan partierna i den 
här __ frågan?_~-~-- Vilket eller vilka partier var positiva till 

1/ILL}[GG ·--~i OM ~ beslutet att pensionsfonderna får användas för 
/IP SVARAR "JA" att köpa aktier? 
~-~---- --- -"-------

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokY'aterna 

cen te 1°par- t i e t 

moderata samlingspartiet 

annat parti (ANGE VIlKET): 

vet inte/vill ej svar-a 
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A 

B 

C 

D 
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Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den 
politiska diskussionen. 

jvISA FRÄGEKORT' 

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

LXS UPP ETT PÄSTÄENDE Instammer Instammer I stort Helt 
I SXNDER OCH LAT IP helt i stort sett motsatt 
V.lfLJA SVARSALTERNATIV sett motsatt åsikt 

åsikt 

Risken för arbetslöshet 
blir mindre om staten 
får mer inflytande på 
bankernas och före
tagens handlande. 
EV. ANM.: 

Näringslivet fyller 
bäst sina uppgifter om 
det slipper inblandning 
från statens sida. 
EV. ANM.: 

De ledande i bankerna 
och industrin får all
deles för mycket in
flytande, om inte sam
hället har möjlighet 
att kontrollera det 
privata näringslivet. 
EV. ANM.: 

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

1 

1 

1 

1 

2 4 5 

2 4 5 

2 4 5 

2 4 5 

Vet inte/ 
vill ej 
svara 

8 

8 

8 

8 
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1 

2 

3 

8 

- 18 -

På senare år har det ju förekommit en del så kallade vilda strejker. 
Vilken är Er åsikt om dessa? 

I VISA FRAGEKORT I 
Är vilda strejker ofta berättigade, kan de vara berättigade ibland, 
eller är de aldrig7ie"rättigade? 
vilda strejker är ofta berättigade 

vilda strejker kan vara berättigade ibland 

vilda strejker är aldriFJ._ berättigade 

vet inte/vill ej svara 

x -.annat svar: 

30A Skulle Ni kunna tänka Er att delta i en demonstration som riktade sig 
mot myndigheters beslut, om demonstrationen hade ett syfte som Ni 
instämde med? 

1 

5 

8 

J.!3:.., skulle kunna tänka sig att delta 

nej, skulle inte kunna tänka sig att delta 

vet inte/vill ej svara 

x _.annat svar: 

---------~ 31A 

30B Finns det något särskilt som Ni skulle vara beredd att demonstrera 
för? 

~svar: 

8 nej, det finns inget/vet inte/vill ej svara 

31A Sedan skulle jag vilja fråga hur tillförlitligt Ni anser det som sägs 
i radio, TV och de stora dagstidningarna brukar vara. Jag menar då om 
Ni tycker att det som sägs brukar vara riktigt och trovärdigt. 

I VISA FRAGEKORT. LA's EV UPP ALTERNATIVEN. J 

1 i regel är det tillförlitligt 

2 

3 

8 

det förekommer ganska ofta att det inte är tillförlitligt 

i allmänhet är det inte tillförlitligt 

vet inte/vill ej svara 

x ➔annat svar: 

31B 

1 

2 

3 

Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik 
tidningarna? 
Vilket av svaren på kortet stämmer bäst in i Ert fall? 

lvisA FRAGEKORT. LXs EV UPP ALTERNATIVEN.J 

läser aldrig nyheter och artiklar om politik 

läser nyheter och artiklar om politik ndgon gdng 

läser ofta nyheter och artiklar om politik 

dags-

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

x , ► annat svar: 
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32 Vi har här ställt samman några 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 vänstersidan i häftet. 

I VISA FRÄGEKORT] 

Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? 

Instämmer Instämmer I stort Helt Vet inte/ 
helt i stort sett motsatt vill ej 

sett motsatt åsikt svara 
åsikt 

A Det finns åtminstone 
något parti, som 

1 2 4 5 8 alltid försöker t i l 1 -
varata mina intressen 
EV. ANM.: 

B Partierna är bara 
intresserade av folks 

1 2 4 5 8 röster men inte av 
deras åsikter 
EV. ANM.: 

C De riksdagsmän som vi 
väljer förlorar fort 

1 2 4 5 8 kontakten med vanligt 
folk 
EV. ANM.: 

D Genom att rösta kan 
man verkligen vara med 
och bestämma om hur 1 2 4 5 8 
det ska 11 vara ordnat 
här i landet 
EV. ANM.: 

E Man kan aldrig lita 
på att något av 

1 2 4 5 8 partierna tänker 
hå 11 a sina löften 
EV. ANM.: 

F De som sitter i riks-
dagen och beslutar tar 
inte mycket hänsyn 1 2 4 5 8 
t i l 1 vad vanligt folk 
tycker och tänker 
EV. ANM.: 



33A 

1 

5 

33B 
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Man talar ju ibland om att det finns olika samhällsklasser och sam
hällsgrupper. Är det någon samhällsklass eller samhällsgrupp, som 
Ni brukar räkna Er till? 
ja 

nej/vet inte/vill ej svara ----------------~ 33C 

Vilken samhällsklass eller samhällsgrupp tänker Ni då på? 

1 arbetarklass] 
2 medelklass ~-----------------------► 34A 

3 överklass 

x ~ annan klass el ler grupp ( ANGE VILKEN): 

8 vet inte/vill ej svara 

ALTERNATIVEN 1 - 3 FÅR ENDAST MARKERAS OM IP:S SVAR ORDAGRANT 
tJVERENSSTA°MMER MED DESSA SVARSALTERNATIV. tJVRIGA SVAR MARKERAS 
PÅ "ANNAN KLASS ELLER GRUPP". 

33C jDENNA FRÅGA tJVERHOPPAS OM IP SVARSMARKERATS 1, 2, 3, PÅ FRÅGA 33B. 

1 

2 

3 

8 

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

medelklass 

ingen av dessa två 

vet inte 

x ~ annat svar: 

34A 

1 

5 

8 

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? 
ja 

nej 

vet inte 

x ~ annat svar: 

34B 

1 

3 

5 

8 

Tror Ni att folk i Ert yrke och med Er inkomst blir bättre eller 
sämre behandlade av statliga och kommunala myndigheter, eller är 
det ingen skillnad? 
bättre behandlade 

ingen skillnad 

sämre behandlade 

vet inte/viZZ ej svara 

x .... annat svar: 
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34C 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? 

1 

3 

5 

8 

TILLXGGSFRAGA OM _____ ~ Anser Ni att den varit mest till 
IP A.R TVEKSAM .. fördel eller mest till nackdel? 

till fördel 

till nackdel 

varken fördel eller nackdel 

vet inte/vill ej svara 

x ~annat svar: 

35A Hur ofta brukar det förekomma att det diskuteras politik i Er familj 
eller bland Era bekanta? Brukar det förekomma ofta eller bara vid 
något enstaka tillfälle eller inte alls? 

1 

3 

5 

8 

ofta 

bara vid något enstaka tillfälle 

inte alls 

vet inte/vill ej svara 

x ~annat svar: 

35B Hur brukar Ni själv göra om Ni är med i ett sällskap, där samtalet 
kommer in på politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker Ni 
passar bäst in på Er själv? 

36 

jvisA FRAGEKORT. LÄS EV UPP ALTERNATIVEN./ 

1 jag brukar inte bry om att lyssna när folk börjar prata politik 

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

3 det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag 
själv tycker 

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

x ~ annat svar: 

8 

Räknar Ni Er till de aktiva i någon organisation eller förening? 
Vilken eller vilka organisationer och 

TILLÄGGSFRAGOR OM>----~ föreningar är Ni aktiv i? 
IP SVARAR "JA" Är Ni aktiv i någon mer organisation 

eller förening? 
'ANTECKNA ALLA ORGANISATIONER OCH Ft5RENINGAR SOM IP NÄMNER 

~organisation(er): 

nej, ingen organisation eller förening 



37A 

1 

3 

5 

8 

378 

1 

2 

3 

4 

5 
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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 moderat 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 ------------------------~~•370 

nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti-------1►•370 

vill inte svara ~370 

Vilket parti tycker Ni bäst om? 
vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling (KDS) 

x ➔ annat parti (ANGE VILKET): 

8 vill inte svara ---------------------------~ 39A 

37C 

1 

En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte 
så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade an
hängarna av Ert parti? 
ja, starkt övertygad 

5 nej,inte starkt övertygad 

x ~ annat svar: 

--------------------~•38A 

370 'Ar det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra 
partierna? 

1 

2 

3 

4 

(Vilket parti?) 
vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling (KDS) 

x ➔annat parti (ANGE VILKET): 

8 vet inte/vill ej svara/nej, inget parti --------------~39A 
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1 

2 
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Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 

vdnsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

3, centerpartiet 
'1 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENDAST ETT PARTI. 

6 1rkristen demokratisk samling (KDSJ 

x annat parti (ANGE VILKET): -------------------------
8 vet inte/vill ej svara (= inget parti ndmnt) -------------38C 

38B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

X 

8 

38C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

X 

8 

Vilket parti tycker Ni därnäst bäst om? 

vdnsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

annat parti (ANGE VILKET): 

vet inte/vill ej svara 

Vilket parti tycker Ni sämst om? 

vdnsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

annat parti (ANGE VILKET): 

vet inte/vill ej svara 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENDAST ETT PARTI. 

OBS: FRAGAN GXLLER 
"TREDJE BXSTA" PARTI. 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENDAST ETT PARTI. 
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39A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster 
t i 11 höger efter politisk inställning. 

jvisA FRAGEKORTI 

På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vi l ja be Er säga 
var Ni tycker att det part i som Ni tycker bäst om har sin plats på 
skalan. 
Om Ni tycker det står långt t i l l vänster kan Ni välja en ]l_g_ siffra. 
Om Ni tycker det står långt t i 1 l höger kan Ni välja en hög siffra. 

FÖR LOKO: FÖRSÖK p//_ IP ATT ANGE NIIG~T ~ V TALEN p//_ SK~LAN SOM I 
SVAR OCH MARKERA SVARET MED KRYSS PA NEDANSTAENDE SKALA. 

-·---- --- ------·-------

partiets placering är: 

0 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 

<J --+ 

långt till varken långt till 
vänster vänster el ler höger 

höger 

X ~annat svar: 

398 Var tycker Ni att Ni V i 1 1 placera Er själv på skalan? 

jvisA FRAGEKORT. SAMMA SOM I FRAGA 39A. I 
----~·- -~-------------.-----. 

FÖR LOKO: FÖRKLARA - OM SA BEHÖVS - ATT DENNA FRAGA GA°LLER IP:S --EGEN POLITISKA IN ST A" L L NI N G . 
FÖRSt5K ATT FA IP ATT ANGE NAGOT AV TALEN PA SKALAN SOM SVAR 
OCH MARKERA SVARET MED KRYSS PA NEDANSTAENDE SKALA. 

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

0 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 

<l -+ 

långt till varken långt ti zz 
vänster vänster eller höger 

höger 

X f-l, annat svar: 

39C Tycker Ni att Er politiska inställning har ändrats något under de 
senaste fem åren? Vilken av beskrivningarna här på kortet passar 
bäst? 

[vISA FRAGEKORT. LA"S EV UPP ALTERNATIVEN. I 
1 mycket mer vänster nu 

2 något mer vänster nu 

3 samma inställning nu 

4 något mer höger nu 

5 mycket mer höger nu 

8 vet inte/vill eJ svara 

X ~annat svar: 



b 
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3 

51 
i 

8 ! 

Röstade Ni vid årets val? 

ja 

ja 3 men inte i alla valen 

nej 3 röstade inte 

► STifU, /JEN/Di',' TTLLA'MPLIGA I 
-------• AV FRÄGORNA 41A - 41C! 

----~--------► 42 

vägrar suara ----------► 43A 

41A: Vi hade ju flera val samtidigt i år. 
Vilket parti röstade Ni på i riksdagsvalet? 

1 

7 
u 

uänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 [ moderata samlingspartiet 

6: kriBten demokY'atisk .c;amling (KDS) 
I 

x~annat parti (Al/GE VILKET): 

8 i vägrar svara 
i 

STRYK ÖVER FRÄGAN 
OM IP INTE RÖSTAT 
I RIKSDAGSVALET 

41B 

1 

Vilket parti röstade Ni på i valet till kommunfullmäktige? 

vänsterpartiet kommunisterna 
! 

2\ socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 

r 
i) 

0 

folkpartiet 

moderata samli gspartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

x ~ar:nat par•ti (Al/GE VILKET): 

8 ! vägrar svara 

STRYK ÖVER FRÄGAN 
OM IP Ii':'TE RUSTAT 
I FULLMÅ.KT IGEVALET 

OM TP ENLIGT B BOR I G BORG3 MALMÖ ELLER 

41C 

1 

2 
i 

3 i 

4 

5 

FÄ GOTLAND (fl/L'? E,/ LANDSTINGSV11L) ---------► 41D 

Vilket parti röstade Ni på i landstingsvalet? 

~änsterpartiet ko~m 

socialdemokraterna 

ee terpartiet 

nister-na 

moderata samli gspaPtiet 

STRYK ÖVER FRAGAN 
OM IF INTE RÖSTAT 
I LANDSTINGSVALET 

6 ! kris ten demokr•a.~z'.r:k r;aml ng (K[JS) 

X anyat parti (ANGE VILKET): 

8 1)ägrar .svar-a 



410 

42 

1 

2 

3 

8 

X 
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När bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta 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 

vet inte/vill ej svara 

t------- 4 3 A 

annat svar: 

OBSERVERA ATT FRÄGA 42 ENDAST SKALL STli'LLAS TILL IP SOM INTE RÖSTAT 
1973 (DVS AVSTÄTT FRÄN ATT RÖSTA I ALLA DE TRE VALEN TÄR). 

---- __________ " ___________________ - ---- --- ---- - ----------

Vilket parti skulle Ni ha röstat på, om Ni hade röstat? 

TILLli'GGSFRÄGA OM ----~Vilket parti är det mest troligt 
IP Ji'R TVEKSAM Ni skulle röstat på? 

parti (ANGE VILKET): 

att 

8 vet inte/vill ej svara 

43A Känner Ni till namnet på någon av dem som står på partiernas val-

8 

438 

8 

sedlar i den här valkretsen vid valet till riksdagen i år? 
I ANTECKNA DE FYRA Få'RSTA ~ NAMN EN~S-OM IP ~ l~A°fcfN};R~-7 

ITILLiJ.'GGSFRÄGAOM IP Nli'M_NJili NAMN/ ► Vilket parti ti~lhör b~Q/bQQ? 

jTILLi-rGGSFRÄGOR/ ► Kommer Ni ihåg namnet på någon mer? 
På vilket partis valsedel? 

svar: NAMN I'!lNT I 

neJ ~ känner inte till någon 

Känner Ni till namnet på någon av dem som står på partiernas val
sedlar i den här valkretsen vid valet till kommunfullmäktige i år? 

I ANTECKNA DE FYRA FÖRSTA NAMNEN SON IP NJi'f,JNEH 

I TILLl[GGSFRÄGA OM IP- Ni-l'MNER_NAM!U----► Vilket parti ti 11 hör b~Q/bQQ? 
/ TILLi-rGGSFRÄGOR I ~~-~ Kommer Ni ihåg namnet på någon mer? I~- På vilket partis valsedel? I svar: NAMN PARTI 

nej~ känner ir,te ti Z l någon 

b 



44 

45 

46 

47 

1 

3 

5 

8 

1 

2 

4 

5 

6 
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'IF FÖDD 19bl ELLER BENARE 1--------------► 47 

Röstade Ni vid riksdagsvalet 1970? 

ja 

m~nns inte säkertJ men troligen 

nejJ röstade inte/IF tror inte IP röstade -------► 46 

vet inte/vill ej svara -------------------~46 

Vilket parti röstade Ni på vid valet 1970? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

FRAGAN AVSER 
RIKSDAGSVALET 1970 

x ~annat parti (ANGE VILKET): 

8 vet inte/vill ej svara 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I IP FÖDU 1948 ELLER SENARE 1-----------------► 47 

Vilket parti röstade Ni på senast Ni röstade före 1970? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

cen t.crpartie t 

folkpartiet 

moderata samling.';part,·et; öeerpartiet 

kristen demokratisk samling (KDS) 

x~annat parti (ANGE VILKET): 

8 

1 

har inte röstat tidigare/minns inte/vill ej svara 

Kommer Ni möjligen ihåg vilket år det skall bli riksdagsval nästa 
gång? 

1976 (även .svaret "om tre år") 

x ~annat svar: 

8 vet inte/vill eJ svara 



- 28 -

48A Har Ni förvärvsarbete? 

IT ILLA"GGSFRAGA OM IP SVARAR NEJ I ► Studerar N"? l . --
1 ja ~ 48C 
2 ja, men tillfälligt arbetslös :--48C 
3 nej, studerar 

4 nej 

MARKERA SVAR SALT ERNAT IV 2 OM IP XR TILLFXLLIGT ARBETSLijS. I 

488 Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 
1 ja 

5 nej ~ 51 
---~-- -- --------------

MARKERA "NEJ" A"VEN OM IP ENDAST HAFT TILLFXLLIGT ARBETE 
UNDER SKOLFERIER. 

48C Vilket yrke b~!:/b~g~ N"? l . 

TILLA"GGSFRÄGA FijR ATT FijR- f----4 Vilket slags arbete ~y~~l~r/~y~~l~9~ 
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN Ni huvudsakligen med? 

~yrke/sysselsättning: 

FRÄGA 48C, 49 OCH 50 STA"LLS BÄDE TILL YRKESVEHKSAM IP OCH TIDIGARE 
YRKESVERKSAM IP. OM IP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM, ANVA"NDS 
FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE", Il SYSSLADE Il 0. S. V. 

49 Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Ni 
bQr/ b~H:9~ till? I VISA FRÄGEKORT I 

1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 jordbrukare med eget jordbruk el ler arrende 

4 egen företagare utanför jordbruket 

X ~ annat svar: 

FORMULERINGEN "SOM NI Hå"RDE TILL" ANVA"NDS OM IP TIDIGARE VARIT 
FijRVA"RVSARBETANDE, OCH FRÄGAN SKALL DA AVSE IP: S SENASTE YRKE. 
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Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för 
företagare eller någon annan yrkesorganisation? 

TILLA°GGSFRÄGA OM 11------. ► Vilken organisation är Ni medlem av? 
IP SVARAR "JA 11 

j a ( A N GE OJ? G A NI SA TIO N ENS NAMN ) : 

nej/vet inte/vill ej svara ----------------~• 51 

ANTECKNA INTE FÖRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM IP 
NA°MNER NAMN PA EN FACKLIG HUVUDORGANISATIONJ SKALL DU FRAGA VILKET 
FÖRBUND IP TILLHÖR OCH ANTECKNA NAMNET PA DETTA. 

HUVUDORGANISATIONERNA A"R: LANDSORGANISATIONEN (LO)J TJA°NSTEMA°NNENS 
CENTRALORGANISATION (TCO)J SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION 
(SACO)J STATSTJA°NSTEMA°NNENS RIKSORGANISATION (SR). 
SOM FÖRETAGARORGANISATION RA°KNAS OCKSA JORDBRUKSORGANISATION. 

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

§A __ FRÄGEKORT ....... LA"S f'o'V .lJ;P·····JlLTERtv_AT] VEN. i 
medlemmarnas intrecsen tillvaratas bra 

det varierar - men~ huvu ak tillvaratas de bra 

det varierar - men i huvudsak tillvaratas de inte bra 

medlemmarnac intressen tillvaratas inte bra 

vet inte/vill ej svara 

När det gäller fackföreningarna så har det diskuterats en del om 
samarbetet mellan fackföreningar och företag. Vad anser Ni om detta? 

lvLS'A FRAGEKO~ 

Anser Ni att fackföreningarna är för positiva till samarbete, är 
de för negativa till samarbete eller är fackföreningarna varken för 
positiva eller för negativa till samarbete? 

f a ek f ö r e n i n g a Y' n a ä Y' f ö r p cu; i l i va t 1: l l , · o 171 ar b c te 

var k e n f 15 r por: i t i v 1 e l l c r för neg a t i 1J a 

fackföreningarna är _[_0_r_t_i._0 _a_a_t_i_:1_J(_2 till ;:amarbe te 

v e t 1: n f; e / v i l l c .J ;; v a r a 

x ➔a11nat noor: --------·~·--------------------------
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1 

5 

528 

1 

2 

3 

4 
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Har Ni någon praktisk eller teoretisk utbildning utöver sex- eller 
sjuårig folkskola? 

ja SE ANVISNING 
nej, endast sex- eller sjudrig folkskola ----~~~LA~GST NER 

PA DENNA SIDA 

Vilken utbildning? 
TILLXGGSFRAGA FÖR ATT 
FA FULLSTA.NDIGA SVAR 

-----~ Har Ni någon annan praktisk 
~ eller teoretisk utbildning? 

8 dr i grundskola/enhetsskola/folkskola 

9 dr i grundskola/enhetsskola/folkskola 

realskola (realexamen), kommunal mellanskola 

flickskola (?-drig eller 8-drig) 

allm~nt gymnasium (student~xamen) 
(TEKNISKT GYMNASIUM OCH HANDELSGYMNASIUM MARKERAS INTE HXR.) 

x .... annan utbildning 

ANTECKNA NEDAN VARJE SKOLA/UTBILDNING, K ~i· ·· f.. h 
SOM INTE PASSAR IN I NAGOT AV SVARS- ~ ~n l'.l SJ.ga unge ar ur 
ALT. 1-5. STA'LL FÖR VARJE SADAN SKOLA/ lang tid den utbild-
UTBILDNING TILLXGGSFRAGA. ningen tog? 

_.[annan 

tid: 

_.[annan 

tid: 

utbildning: 

-------

utbildning: 

-------

f-♦[annan utbildning: 

tid: 

OM FLERA AV SVARSALT. 1-5 A.R TILLA'MPLIGA BEHÖVER ENDAST DET SOM HAR 
HÖGST NUMMER MARKERAS. 
OM IP GENOMGATT BADE NAGON AV SKOLFORMERNA VID SVARSALT. 1-5 OCH 
ANNAN UTBILDNING-, SKALL DU DELS MARKERA DET T ILLA°I'dPLIGA AV SVARS
ALT. 1-5, DELS ANTECKNA RESTEN AV SVARET VID "ANNAN UTBILDNING". 

OM IP EFTER SEX- ELLER SJUARIG FOLKSKOLA GENOMGATT ENBART UTBILDNING 
SOM INTE PASSAR IN I NAGOT AV SVARSALT. 1-5, ANTECKNAS HELA SVARET 
VID "ANNAN UTBILDNING". 

TILLXGGSFRAGAN OM UTBILDNINGSTIDEN STXLLS ENDAST BETR. '~NNAN UT
BILDNING". SAVITT MÖJLIGT ANTECKNAS ANTALET TERMINER ELLER AR. 
OM SVARET AVSER KVA.LLSKURSER ELLER KORRESPONDENSKURSER, SKALL 
DETTA ANGES (TEX TEKNISKT INSTITUT, KVXLLSKURSER UNDER TVA AR). 

GIFTA ---------------------• 53A 

OGIFTA, FRANSKILDA OCH XNKLINGAR --------► 56A 
A.NKOR ----------------------. 53C 
(FÖR XNKOR STRYKS DESSUTOM FRAGA 55) 
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Har Er ~~t~/~9t 9 förvärvsarbete? 

ja 

nej 

-----------~ 5 3C. MARKERA "JA" A.'VEN OM MAKEN/MAKAN 
XR TILLFXLLIGT ARBETSLUS. 

Har b9Q/bQQ tidigare haft förvärvsarbete? 
ja 

nej------------~ 56A 

Vilket yrke b9r/b99§ Er ~9t§/~9t9? 
TILLXGGSFRAGA FUR ATT FUR- I ~ Vilket slags arbete §l~§l 9r/ 
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN I ~y~~l99§ b9Q/bQQ huvudsakligen med? 

_.yrke/sysselsättning: 

Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Er 
~9t§/~~t~ bgr/bgrg§ till? 

!VISA FRAGEKORT I 
tjänsteman 

arbetare 

jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 

egen företagare utanför jordbruket 

x ~annat svar: 

55 

1 

5 

Vet Ni om Er make/maka är medlem av någon facklig organisation eller 
organisation for-foretagare eller någon annan yrkesorganisation? 

I

TILLi'J.'GGSFRAGA OM I ► Vilken organisation är 
IP SVARAR "JA" . b9Q/bQQ medlem av? 

ja (ANGE ORGANISATIONENS NAMN): 

nej/vet inte/vill ej svara 

56A Nu när vi har talat om yrken, skulle jag också vilja fråga vilket 
yrke Er far b9r/b~9§? 

56B 

I 
~yrke/sysselsättning: 

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

_.faderns parti: 

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

\
TILLXGGSFRÄGA OM ~ Bodde Ni i någon av städerna 
IP SVARAR "STAD" ~ Stockholm, Göteborg eller Malmö? 

1 ren landsbygd 

2 samhälle 

3 .~tad (men ej storstad) 

4 Stockholm~ Göteborg~ Malmö 

x -► annat svar:---------------------------------
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INNEHALLSöVERSIKT 

FRÄGE-
NUMMER 

1 - 2 Intresse för politik 

3 - 8 Vad partierna bör arbeta för 

9 - 14 Kommunala frågor 

15 - 22 Internationella frågor 

23 - 28 Aktuella frågor 1,, svensk politik 

29 - 32 Uppfattningar om politik 1,, allmänhet 

33 - 34 Klasser och grupper 

35 - 36 Organisation 

37 - 47 Partipreferens 

48 - 57 Sociala bakgrundsuppgif&er 
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STATISTISKA CENTRALBYRÅN 
UTREDNINGSINSTITUTET 

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
GÖTEBORGS UNIVERSITET 

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 prak
tiska skäl inte kunde ta med vid intervjun före valet. 

Vi vore mycket tacksamma, om Ni ville besvara frå
gorna och sedan återsända detta kort i bifogat ku-

vert. Adressen är tryckt på kuvertet och Ni behöver 
inte sätta på något frimärke. Var vänlig lägg kuvertet 
i brevlådan så snart som möjligt, helst redan i dag 
eller i morgon. 

Era svar på dessa frågor kommer att behandlas kon
fidentiellt. Ingen obehörig kommer att få tillfälle att 
ta del av vad just Ni svarat på någon fråga. Svaren 
kommer endast att användas för statistisk bearbet
ning och kommer att redovisas i form av tabeller. 

Med vänlig hälsning. 

Rune Sandström 
Statistikchef 
Statistiska centralbyrån 
Utredningsinstitutet 

Bo Särlvik 
Docent 
Statsvetenskapliga institutionen 
Göteborgs universitet 
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LINDQVIST/JOHANSSON TRYCKERI AB, GOTEBORG 



Vi hade ju tre val 
samtidigt i år, 
alltså riksdagsval, kommunfullmäktigeval och lands
tingsval. (Utom i Göteborg, Malmö och på Gotland, 
där man inte hade landstingsval.) 
Våra frågor gäller just hur Ni röstade i de olika valen. 
Vi vill också fråga när Ni bestämde Er för hur Ni 
skulle rösta i år och hur många valprogram Ni lyss
nade på i radio och TV. 
Var god sätt kryss i den tillämpliga rutan för vart och 
ett av valen här nedan och för det svar på de andra 
frågorna, som Ni tycker passar bäst in på Er själv. 

Riksdagsvalet 

Jag röstade på: 
O Vänsterpartiet 

kc::>mmunisterna 
D Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna 
D Centerpartiet 
O Folkpartiet 
O Moderata samlingspartiet 
D Kristen Demokratisk 

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

Kommunfullmäktigevalet 

Jag röstade på: 
D Vänsterpartiet 

kommunisterna 
D Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna 
O Centerpartiet 
D Folkpartiet 
0 Moderata samlingspartiet 
D Kristen Demokratisk 

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

P 1328 

Nr 3196 

Landstingsvalet 

Jag röstade på: 
O Vänsterpartiet 

kommunisterna 
0 Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna 
O Centerpartiet 
D Folkpartiet 
O Moderata samlingspartiet 
D Kristen Demokratisk 

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

Jag röstade inte D Jag röstade inte D Jag röstade inte D 



När bestämde Ni Er för hur Ni 
skulle rösta i år? 

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 

D Jag röstade inte i något av valen i år 

Var god sätt kryss i tillämplig ruta! 

TV och radio 
hade en hel del program med politiska diskus
sioner eller utfrågningar av partiledare under 
den sista månaden före valet i år. En del lyss
nade 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 pro
gram 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 
D 2 eller 3 program D 6 eller 7 program 
D 4 eller 5 program D 8 eller flera program 

Vi vill gärna sända Er en redogörelse för våra resultat. Om Ni önskar få en rapport om undersökningsresultaten, 
kan Ni beställa den genom att ange Ert namn och adress på denna talong. Om Ni inte önskar någon redogörelse 
behöver Ni naturligtvis inte fylla i talongen. 

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

······················-------················································--------·····································"'-------
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