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ETAPP A 
FÖRVALS INTERVJUER 

UB-nummer 

I I I 
Intervjuarnummer 

Visa ditt legitimations
kort och låt ip läsa det 
före intervjuns början! 

Tid för intervjun: 

datum: __ / __ 1976 

från klockan: 

till klockan: 

(För statsvetenskapliga institutionens anteckningar:) 
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kNTRODUKTION) 

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. 

loM IP NXMNER ATT HAN/HON INTERVJUATS VID 1973 ARs VAL: I 
Det är många av dem som vi intervjuar i år, som har blivit inter
vjuade en gång förut. Det beror på att vi är särskilt intresserade 
att få veta hur väljarna ser på politiken vid flera olika tillfällen. 

Jag börjar med en fråga om dagstidningar och andra nyhetstidningar. 
Vilken eller vilka tidningar läser Ni regelbundet? 

XVEN TIDNINGAR AV NYHETSKARAKTXR SOM UTKOMMER EN ELLER ETT PAR 
GANGER I VECKAN ANTECKNAS. 
MED "REGELBUNDET" MENAR VI FÖR DAGSTIDNINGAR MINST 4 GANGER/VECKA 
OCH FÖR TIDNINGAR MED VECKOUTGIVNING MINST VARANNAN VECKA 

tidning 1: 

tidning 2: 

tidning 3: 

tidning 4: 

tidning 5: 

Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dags
tidningarna? 

/VISA SVARSKORT 2. LXS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN.[ 

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: ---_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_-_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_-_ -_-_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -__:-_ -_ 

3 

1 

2 

3 

4 

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

lvISA svARSKORT 3) 
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 

x H> annat svar: 

~~\ -------
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4A Nu skulle jag vilja fr·åga 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 ueeskattar 
hos den socialdemokratiska regeringen? 

TILLifGGSFRÅGOR Få'R ATT~ :,:ill Ni ~äga något mer. om __ det~a? 
FÅ FRAM FYLLIGA SVAR Ar det nago~ mer som N~ sarskilt,uppskattar 

hos den socialdemokratiska regeringen? 

f-1> svar: 

• 
• 

4B Är det något hos den socialdemokratiska regeringen som Ni ogillar? 

TILLXGGSFRÅGOR Få'R ATT~ :,:ill Ni ~äga något mer om de~ta? . 
FÅ FRAM FYLLIGA SVAR Ar de~ nagot mer_hos_den socialdemokratiska 

regeringen som Ni ogillar? 

f--t> s V a 1' : 

• 
• 
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FRÅGORNA 5A-5B FINNS INTE I FORMULÄRET F~R DENNA ETAPP 

• 



6A 

1 

5 
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Jag har ett par frågor om vad Ni anser om den politik som förts här i 
landet under senare år. 
Under det 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 f-t>annat svar: 

6B 

1 

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? 

• 5 

beror mest på regeringens politik 

beror mest på andra orsaker 

7A 

• 

7B 

• 
• 

x -t>annat svar: 

1 

2 

3 

4 

8 

Allmänt talat, hur tycker Ni regeringen har skött sysselsättnings
politiken? 

I VISA SVARS KORT 1 / 

Tycker Ni den har skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller 
mycket dåligt? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska dåligt 

mycket dåligt 

vet inte/vill ej svara 

x -t>annat svar: 

1 

2 

3 

4 

8 

X 

Hur tror Ni att en borgerlig regering skulle ha skött sysselsättnings
politiken? 

I VISA SVARSKORT 71 
Tror Ni den skulle skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt 
eller mycket dåligt? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska dåligt 

mycket dåligt 

vet inte/vill ej svara 

-{>annat svar: 
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Om Ni ser tillbaka på det senaste året, tycker Ni att Er egen inkomst 
har försämrats jämfört med prisutvecklingen, hållit jämna steg eller 
har den stigit mer än priserna? 

försämrats jämfört med prisutvecklingen 

hållit jämna steg 

stigit mer än priserna 

vet inte/vill ej svara 

Och om Ni försöker gissa ett år framåt i tiden, tror Ni att Er inkomst 
kommer att försämras jämfört med prisutvecklingen, kommer att hålla 
jämna steg eller stiga mer än priserna?· 

kommer att försämras jämfört med prisutvecklingen 

kommer att hålla jämna steg 

kommer att stiga mer än priserna 

vet inte/vilZ ej svara 

Allmänt talat, hur tycker Ni regeringen skött frågan om de stigande 
priserna? 

IBEHALL SVARSKORT 71 • 
Tycker den har skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller 
mycket dåligt? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska då Zigt 

mycket då Ugt 

vet inte/vill ej svara 

x -t>annat svar: 

1 

2 

3 

4 

8 

Hur tror Ni att en borgerlig regering skulle ha skött frågan om de 
stigande priserna? 

lvisA svARSKORT 1! 
Tror Ni att den skulle skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt 
eller mycket dåligt? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska då Ugt 

mycket dåligt 

vet inte/vill ej svara 

x ~annat svar: 

• 
• 
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4 

8 
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När det gäller skatterna, hur tycker Ni att regeringen har skött 
skattepolitiken? 

jvISA SVARSKORT 71 
Tycker Ni den har skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller 
mycket dåligt? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska dåligt 

mycket dåligt 

vet inte/vill ej svara 

x H>annat svar: 

• 1 

2 

3 

4 

8 

X 

llA 

.1 
2 

3 

Hur tror Ni att en borgerlig regering skulle skött skattepolitiken? 

lvisA svARSKORT 1j 
Tror Ni den skulle skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller 
mycket dåligt? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska dåligt 

mycket dåligt 

vet inte/vill ej svara 

H>annat svar: 

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

mer arbetslöshet 

mindre arbetslöshet 

ungefär densamma 

a. x -{>annat svar: 

.... 
llB 

1 

2 

3 

X 

Hur tror Ni att det skulle ha varit med de stigande priserna om vi i 
stället hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte 
socialdemokraterna varit med? 
Tror Ni att priserna i så fall skulle stigit mer eller mindre under 
de senaste åren eller tror Ni att de skulle stigit lika mycket? 

priserna skulle stigit mer 

priserna skulle stigit mindre 

priserna skulle stigit lika mycket 

f--t> annat svar: 
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1 

2 

3 
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Och hur tror Ni att det .skulle varit med skatterna om vi i stället 
hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte social
demokraterna varit med? 
Tror Ni att skatterna i så fall skulle varit högre eller lägre under 
de senaste åren eller tror Ni att de skulle varit desamma? 

skatterna skulle varit högre 

skatterna skulle varit lägre 

skatterna skulle varit desamma 

x -{>annat svar: 

12A Hur viktig är sysselsättningsfrågan för Er röstning vid årets val? 

1 

2 

I VISA SVARS KORT 12 I 
Är det en av de absolut viktigaste frågorna, ganska viktig, inte 
särskilt viktig eller inte alls viktig? 

en av de absolut viktigaste frågorna 

ganska viktig 

inte särskilt viktig 3 

4 

8 

inte alls viktig • 

vet inte/vill ej svara 

x f--{>annat svar: 

12B 

1 

2 

3 

4 

8 

Hur viktig är frågan om de stigande priserna för Er röstning vid 
årets val? 

JvisA SVARSKORT 12. UPPREPA EVENTUELLT ALTERNATIVEN.I 

en av de absolut viktigaste frågorna 

ganska viktig 

inte särskilt viktig 

inte alls viktig 

vet inte/vill ej svara 

x -{>annat svar: --------------•/ 
12C 

1 

2 

3 

4 

8 

Och hur viktig är skattefrågan för Er röstning vid årets val? 

I VISA SVARS KORT 12. UPPREPA EVENTUELLT ALTERNATIVEN., 

en av de absolut viktigaste frågorna 

ganska viktig 

inte särskilt viktig 

inte alls viktig 

vet inte/vill ej svara 

x f--{>annat svar: 

• 



13 

4 

• 

15 

• 

1 

2 

3 

4 

5 
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Hur tror Ni att de ekonomiska förhållandena i Sverige kommer att 
utvecklas under de närmaste åren? 

I VISA SVARSKORT 131 
Tror Ni att det kommer att bli mycket bättre, något bättre, ingen 
förändring, något sämre eller mycket sämre? 

mycket bättre 

något bättre 

ingen förändring 

något sämre 

mycket sämre 

vet inte/vill ej svara 

x -{>annat svar: 

1 

2 

3 

4 

8 

Vi har ju länge haft en socialdemokratisk regering. Hur stor för
ändring på förhållandena här i landet tror Ni att det skulle bli, om 
vi i stället skulle få en regering, där bara borgerliga partier, men 
inte socialdemokraterna är med? 

I VISA SVARS KORT 141 
Tror Ni att det skulle bli: mycket stor, ganska stor eller inte 
särskilt stor eller ingen förändring alls? 

mycket stor förändring 

ganska stor förändring 

inte särskilt stor förändring 

ingen förändring alls 

vet inte/vill ej svara 

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

IT ILLÅ.GGSFRÅGA ----~►DSkulle Ni vilja ha med något 
mer parti i regeringen? 

I

T ILLÅ
0

GGSFRÅGA I 
OM IP SVARAR JA~. ---------,►PVilket eller vilka partier? 

• H>parti (er): 

8 vet inte/vill ej svara 

NOTERA ALLA PARTIER IP NJfMNER. A'VEN SVARET "SAMLINGSREGERING Il ELLER I 
"ALLA PARTIER" ANTECKNAS. 
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16 Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker 
borde genomföras i Sverige. För varje av dessa förslag kan Ni säga 
om det är: 

lv1sA SVARSKORT 16. L}fS UPP ALTERNATIVEN .1 

1 bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 

2 bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 

3 spelar ingen större roll 

4 dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs --
5 dåligt förslag: mycket viktigt- att det inte genomförs 

8 vet inte/vill ej svara 

- HLA·s UPP FÖRSLAGEN ETT I TAGET OCH SKRIV ST/ARSNUMRET I RUTAN. 

~, • A. Om Ni nu använder ett av svaren 0 det här kortet, vilken är pa 
Er åsikt om förslaget att bygga fler barndaghem? 

B. Ge de anställda mer inflytande på sina arbetsplatser. • 
c. Minska den statliga kontrollen över privat företagsamhet. 

D. Införa sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande. 

E. Införa republik i Sverige. 

--
F. Stoppa invandringen av utländsk arbetskraft. .) 

-
G. Öka jämlikheten i fråga om inkomster och arbetsförhållanden. 

H. Stoppa utbyggnaden av kärnkraften. V 

I. Flytta ut fler ämbetsverk från Stockholm till andra delar 
av landet. 

J. Socialisera de stora företagen. 

K. Sänka skatten 0 höga inkomster. pa 

L. Sänka skatten 0 låga inkomster. pa 
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M. Lägga ner olönsamma järnvägsdelar. 

N. Förbjuda mellanölet. 

o. Förbjuda alla former av pornografi. 

P. Föra över en del av företagens vinster till löntagarfonder 
som styrs av de fackliga organisationerna 

Q • Sänka företagens arbetsgivaravgifter. ... ,_. 
R. Bestämma att hälften av antalet riksdagsledamöter 

måste vara kvinnor. 

• s. Minska försvarsutgifterna. 

17A Här kommer en ganska allmän fråga. 
Vilken är er inställning i stort till dagens svenska samhälle? 

lvisA SVARSKORT 1 ?Al 
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 svar>a 

X -j>annat svar>: 

17B Har Er inställning till det svenska samhället förändrats under de 
senaste, låt oss säga fem, åren? • lvISA 8VARSKORT 17 si 
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 svar>a 

X -t>annat svar>: 



I 
Il 
l 

18 
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Här är några frågor som handlar om stormakterna i världen. 
Om Ni skulle ge ett omdöme om Sovjet, USA och Kina, vilket av 
omdömena här på kortet tycker Ni passar bäst in på vart och ett 
av länderna? 

[VISA SVARSKORT 18.1 
1 För en politik som ständigt hotar freden i världen 

2 Är ofta benäget att försöka lösa konflikter med andra 
stater med militär makt 

3 Är ibland benäget att försöka lösa konflikter med andra 
stater med militär makt 

4 Försöker bevara freden i världen - om det blir krig 
beror det på andra stater 

8 vet inte/vill ej svara 

.~-is KR IV SVARSNUMRET I RUTAN. I 

19 

A 

1 

3 

5 

8 

A. Vi börjar med Sovjet. Vilket av omdömena tycker Ni passar 
bäst in på Sovjet. 

B. Och när det gäller USA, vilket av omdömena tycker Ni passar 
bäst? 

c. Och slutligen Kina. Vilket av omdömena tycker Ni stämmer bäst? 

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 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---l>annat svar: 

19B Vad tycker Ni om USA? Tycker Ni att USA:s politik har blivit mer 
eller mindre fredlig eller är det ingen skillnad? 

1 

3 

5 

8 

mer fredlig politik nu 

i,ngen skillnad 

mindre fredlig politik nu 

vet inte/vill eJ svara 

x -{>annat svar: 

19C 

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 svar: 

• 

• 



20 
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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? 

jvISA SVARSKORT 20., 

1 Utgör ett hot mot Sverige 

2 Ovänlig, men inget direkt hot 

3 Ingen ovänskap 

4 Vänskaplig 

8 vet inte/vill ej svara 

HsKRIV svARSNUMRET I RUTAN. I 
A. Vilket av omdömena här på kortet tycker Ni stämmer bäst på Sovjet? 

,__ B. Och när det gäller USA, vilket av omdömena tycker Ni passar bäst? 

.21 

e 

A 

1 

2 

3 

4 

8 

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? 

[VISA SVARSKORT 211 

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

mycket positiv 

ganska positiv 

ganska negativ 

mycket negativ 

vet inte/vill ej svara 

x f-{>annat svar: 

1 

2 

3 

4 

8 

Och när det gäller USA, vilken uppfattning har Ni? 

I VISA svARSKORT 21. LA's EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN.I 

mycket positiv 

ganska positiv 

ganska negativ 

mycket negativ 

vet inte/vill ej svara 

x H>annat svar: 

21C Och vilken uppfattning har Ni om Kina? 

I VISA SVARS KORT 21. LA"S EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN -1 

1 mycket positiv 

2 ganska positiv 

3 ganska negativ 

4 mycket negativ 

8 vet inte/vill ej svara 

x H>annat svar: 
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22 Om Ni försöker se framåt i tiden en tjugo-tjugofem år, tror Ni att 
världen ser sämre eller.bättre ut jämfört med idag? 

lvisA SVARS KORT 22) 

j Tror Ni den ser mycket bättre, något bättre, ungefär samma, något 
' sämre eller mycket sämre ut? 

1 mycket bättre 

2 något bättre 

3 ungefär samma 

4 något sämre 

5 mycket sämre 

8 vet inte/vill ej svara 
; 

X H>annat svar: 

23 Olika förslag har framförts hur man bäst bör klara energiförsörjningen 
här i Sverige de närmaste tio åren. På det här kortet finns några 
sådana förslag. För vart och ett av dessa skulle jag vilja höra om 
Ni tycker att det är: 

I VISA SVARSKORT 23. L}.fS UPP ALTERNATIVEN .1 

'· 1 bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 

2 bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 

i 3 spelar ingen större roll 
! 

4 dåligt förslag: ganska viktigt det genomförs I att inte 

l --
5 dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs t --

:!\ 8 vet inte/vill ej svara ,,,, 

/lf - ~LXS UPP FÖRSLAGEN ETT I TAGET OCH SKRIV SVARS'NUMRET I RUTAN.I 
,. 
H ~, 
Il 

A. Bygga ut kärnkraften. 

• B. Vattenkraft: bygga ut hittills orörda älvar. 

I c. öka importen av olja. • 
i 

D. Satsa 0 nya energikällor solvärme, vindkraft pa som 0 s V 
'! 
H 

H 

i> E. Spara energi, även om det innebär att levnads standarden sänks. 

I 

'· 
I! 

i 

L..,,,, 
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24A Om kärnkraftens användning finns det olika meningar. Vilken av 
åsikterna här på kortet ansluter Ni Er närmast till? 

1 

2 

3 

4 

7 

8 

lvisA svARSKORT 24A. LJ'J.°s UPP ALTERNATIVEN. 

kraftig utbyggnad av kärnkraften 

måttlig utbyggnad av kärnkraften 

inga nya kärnkraftverk bör byggas, men de som redan finns 
bör behållas 

inga nya kärnkraftverk bör byggas och de som redan finns 
bör avvecklas 

har ingen bestämd åsikt om saken 

vet inte/vill ej svara 

24B Hur viktig är kärnkraftsfrågan för Er röstning vid årets val? 

jvisA svARSKORT 24B I • 
• 1 

2 

3 

4 

8 

Är det en av de absolut viktigaste frågorna, ganska viktig, inte 
särskilt viktig eller inte alls viktig? 

en av de absolut viktigaste frågorna 

ganska viktig 

inte särskilt viktig 

inte alls viktig 

vet inte/vill ej svara 

x !-{>annat svar: 

24C Har Ni märkt om det finns några skillnader mellan partierna i deras 
syn på kärnkraftsfrågan? 

I
TILLXGGSFRÄGA OM' ► Vilket eller vilka partier tycker Ni är 

_IP SVARAR JA _ mest positiva till kärnkraften? 

1 

2 

- 3 
4 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

• x --{> annat parti ( ange vilket): 

7 

8 

nej, har inte märkt några partiskillnader 

vet inte/vill ej svara 

loM IP Ml{RKT NAGRA PARTISKILLNADER:I 

------------~ 25 

24D Och vilket eller vilka partier tycker Ni är mest negativa till 
kärnkraften? 

1 

2 

3 

4 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

x -{>annat parti (ange vilket): 

8 vet inte/vill ej svara 
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Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den 
politiska diskussionen. 

!visA sv ARSKORT 2 si 
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. 

l instämmer helt 

2 instämmer i stort sett 

3 i stort sett motsatt åsikt 

4 helt motsatt åsikt 

8 vet inte/vill ej svara 

LiJ.°S UPP ETT PASTÅENDE I SA'NDER OCH LÅT IP V)fLJA SVARSALTERNATIV • .r--SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

A. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande 
på bankernas och företagens handlande. 

B. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning. 
från statens sida. 

C. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket in
flytande, om inte samhället har möjlighet att kontrollera det 
privata näringslivet. 

D. 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. 

Det finns olika uppfattningar om vem som i framtiden bör äga de 
stora industriföretagen. På det här kortet finns tre olika upp
fattningar. 

/VISA SVARSKORT 26. LiJ."S UPP ALTERNATIVEN., 

1 privata aktieägare 

2 staten 

3 de anställda genom sina fackliga organisationer 

8 vet inte/vill ej svara 

lsKRIV svARSNUMRET I RUTANI 

A. Vilken uppfattning tycker Ni är bäst? 

B. Vilken uppfattning tycker Ni är ~ämst? 
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Det anses ju ofta att vissa partier står varandra jämförelsevis nära 
i fråga om den politik de vill föra. Andra partier tycker man kanske 
står längre ifrån varandra. 

Jag har här några kort med namnen på de största partierna och vill 
be Er jämföra det parti, som står överst, med de övriga på de olika 
korten. 

VISA ETT I SA"NDER AV SVARSKORTEN 2?A-2?E. STA"LL NEDANSTAENDE FRAGOR 
FÖR VARJE KORT. NlJ.'MN I FRAGORNA DET PARTI, SOM STAR ÖVERST PÅ 
RESPEKTIVE KORT. 

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

SVARSKORT 2?A: FOLKPARTIET 

närmaste parti: 

näst närmaste: 

längst ifrån: 

SVARSKORT 2?C: MODERATA 
SAMLINGSPARTIET 

närmaste parti: 

näst nb.rmas te: 

längst ifrån: 

SVARSKORT 2?E: 
KOMMUNISTERNA 

närmaste parti: 

näst närmaste: 

längst ifrån: 

V}{NSTERPART IET 

SVARSKORT 2?B: SOCIALDEMOKRATERNA 

närmaste parti: 

näst närmaste: 

längst ifrån: 

SVARSKORT 2? D: CENTERPARTIET 

närmaste parti: 

näst närmaste: 

längst ifrån: 

annat svar eller kompletterande 
anmärkning beträffande svar: 

OM SÅ BEHÖVS FÅR DU ANVJJ.'NDA ORDEN "MEST LIKT", "MEST OLIKT" FÖR ATT 
FÖRKLARA FRÄGANS INNEBÖRD. IP KAN ANSE ATT ETT VISST PARTI STÅR 
N}{RMAST ETT AV PARTIERNA I ETT VISST AVSEENDE, MEN NÅGOT ANNAT PARTI 
I ETT ANNAT AVSEENDE. BE DÅ IP ATT SJ}[LV AVGÖRA VILKEN SYNPUNKT HAN 
TYCKER XR MEST BETYDELSEFULL, SÅ ATT ETT ENDA PARTI KAN MARKERAS SOM 
SVAR PÅ FRÅGAN. 
"VET INTE" FÅR ANTECKNAS PÅ TILLlfMPLIG RAD. 
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På senare år har det ju förekommit en hel del så kallade vilda 
strejker. Vilken är Er åsikt om dessa? 

jvisA SVARSKORT 2sl 
Är vilda strejker ofta berättigade, kan de vara berättigade ibland, 
eller är de aldrig berättigade? 

vilda strejker är ofta berättigade 

vilda strejker kan vara berättigade ibland 

vilda strejker är aldrig berättigade 

vet inte/vill ej svara 

x r-{>annat svar: 

Jag kommer nu att läsa upp några organisationer och grupper. För var 
och en av dessa vill jag be Er ange om Ni tycker att de har för 
mycket eller för lite att säga till om idag. Ni kan välja mellan &\ 
alternativen här på kortet. ~ 

/VISA SVARSKORT 29) 

1 har alldeles för mycket att säga till om 

2 har lite för mycket att säga till om • 
3 lagom som det är 

4 har lite för lite att säga till om 

5 har alldeles för lite att säga till om 

8 vet inte/vill e,i svara 

i,--1,-----11SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN.I 

A. LO (Landsorganisationen) 

B. TCO (Tjänstemännens centralorganisation) 

c. SAF (Arbetsgivareföreningen) 

D. Storföretagarna 

E. Småföretagarna 

F. De lokala fackföreningarna 

G. Tjänstemännen 

H. Arbetarna 

I. Jordbrukarna 
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Hur stor vikt tror Ni att politikerna i allmänhet fäster vid krav 
som förs fram av tex lokala organisationer eller grupper av med
borgare? 

I VISA SVARSKORT 3 0. L}'i'S EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN.\ 

mycket stor vikt 

ganska stor vikt 

ganska liten vikt 

mycket liten vikt 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 

Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik, 
som man ibland hör att folk har. En del är rätt kritiska. 

Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren 
på vänstersidan i häftet. 

[VISA SVARSKORT 31.j 

1 instämmer helt 

2 instämmer i stort sett 

3 i stort sett motsatt åsikt 

4 helt motsatt åsikt 

8 vet inte/vill ej svara 

Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? 

LA°S UPP ETT PASTAENDE I SJ{NDER OCH LAT IP V)fLJA SVARSALTERNATIV. 
SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

A. Det finns åtminstone något parti, som alltid försöker tillvarata 
mina intressen. 

B. Partierna är bara intresserade av folks röster, men inte av deras 
åsikter. 

~c. De riksdagsmän som vi väljer förlorar fort kontakten med vanligt 
folk. 

D. Genom att rösta kan man verkligen vara med och bestämma om hur 
det skall vara ordnat här i landet. 

XE. Man kan aldrig lita på att något av partierna tänker hålla sina 
löften. 

F. De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn 
till vad vanligt folk tycker och tänker. 

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? 

ja, skulle kunna tänka sig att delta 

nej, skulle inte kunna tänka sig att delta 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 
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33A 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? 

-1 

5 

ja 

nej/vet inte/vill ej svara 

33B Vilken samhällsklass eller sam
hällsgrupp tänker Ni då på? ----1 arbetarklass 

2 medelklass 

x-f>annan klass eller grupp 
( ange vilken): 

8 vet inte/vill ej svara 

Alternativen 1-2 får endast marke
ras om ip:s svar ordagrant överens
stämmer med dessa svarsalternativ. 
~vriga svar antecknas på "annan 
klass eller grupp". 

--.33C Man talar ibland om arbetar
klass och medelklass. Vilken 
av dem anser Ni att Ni skulle 
kunna räknas till? 

1 arbetarklass 

2 medelklass 

3 ingen av dessa två 

8 vet inte 

x-f>annat svar: 

0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 00. 0 •••• 0 0 0 0 .te, 

34 Anser Ni att den politik som förts 
till fördel eller till nackdel för 
samhället som Ni? 

här i landet under senare år varit 
dem som tillhör samma grupp i 

1 

3 

5 

8 

!
TILLÄGGSFRÄGA OM! ~ Anser Ni att den varit mest till 
IP ÄR TVEKSAM )1------~fördel eller m_e_s_t till nackdel? 

till fördel 

till nackdel 

varken till fördel eller nackdel 

vet inte/vill ej svara 

x f--t> annat svar: 
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Anser Ni att det finns något parti eller några partier som för en 
politik som särskilt gynnar jordbrukarna? 

jRINGA IN DET ELLER DE PARTIER SOM IP NJfMNER., 

vpk 8 cp fp 

8 nej inget parti; vet inte 

m ? "al la partier 11 

annat parti: 

Är det något eller några partier som missgynnar jordbrukarna? 

vpk 8 cp fp 

8 nej inget parti; vet inte 

m ? "alla partier" 

annat parti: 

Är det något eller några partier som gynnar småföretagarna? 

vpk 8 cp fp 

8 nej inget parti; vet inte 

m ? "alla partier" 

annat parti: 

Är det något eller några partier som missgynnar småföretagarna? 

vpk 8 cp fp 

8 nej inget parti; vet inte 

m ? "alla partier" 

annat parti: 

Är det något eller några partier som gynnar storföretagarna? 

vpk 8 cp fp 

8 nej inget parti; vet inte 

m ? "alla partier" 

annat parti: 

Är det något eller några partier som missgynnar storföretagarna? 

vpk 8 cp fp 

8 nej inget parti; vet inte 

m ? "alla partier" 

annat parti: 

Är det något eller några partier som gynnar arbetarna? 

vpk 8 cp fp m ? "alla partier" 

A 8 nej inget parti; vet inte 
----i----------------

annat parti: 

H 

I 

Är det något eller några partier som missgynnar arbetarna? 

vpk 8 cp fp m ? "alla partier" 

8 nej inget parti; vet inte annat parti: ----------.--
Är det något eller några partier som gynnar tjänstemännen? 

vpk 8 cp fp 

8 nej inget parti: vet inte 

m ? "alla partier" 

annat parti: 

Är det något eller några partier som missgynnar tjänstemännen? 

vpk 8 cp fp 

8 nej inget parti; vet inte 

m ? "alla partier" 

annat parti: 
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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? 

[vISA SVARSKORT 36. LÄS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN.! 

jag brukar inte bry m~g om att lyssna när folk börjar prata politik 

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

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

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

x H>annat svar: 

37A 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? 

~1 ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 

3 vet inte/tveksam 

5 neJ., betraktar sig inte som anhängare av något parti -

8 vill inte svara 

37B Vilket parti tycker Ni bäst om? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

x-[>annat parti (ange vilket): 

8 vill inte svara ----1►• 39A 

37C En del är ju starkt övertygade 
anhängare av sitt parti. Andra 
är inte så starkt övertygade. 
Hör Ni själv till de starkt 
övertygade anhängarna av Ert 
parti? 

1 ja, starkt övertygad 

5 nej, inte starkt övertygad 

x-[>annat svar: ..... , ............ . 

37D Är det något parti som Ni ändå 
tycker Er stå närmare än de 
andra partierna? 
(Vilket parti?) 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

x--{>annat parti (ange vilket): 

8 vet inte/vill ej svara/nej, 
inget parti ► 39 A 

• 
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Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

MARKERA OM M~JLIGT 
ENDAST ETT PARTI. 

x H>annat parti (ange vilket): -----•--------------------
8 vet inte/vill ej svara (= inget parti· nämnt)----------~-38C 

38B 

1 

e2 
3 

4 

5 

6 

Vilket parti tycker Ni därnäst bäst om? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

x -{>annat parti (ange vilket): 

8 

38C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vet inte/vill eJ svara 

Vilket parti tycker Ni sämst om? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

e x -{>annat parti (ange vilket): 

8 vet inte/vill ej svara 

MARKERA OM MijJLIGT 
ENDAST ETT PARTI. 

OBS: FRAGAN GXLLER 
nTREDJE BXSTAn PARTI 

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

lvrsA svARSKORT 39A-Bj 

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 låg siffra. 
Om Ni tycker det står långt till höger kan Ni välja en hQ9. siffra. 

FÖRSÖK FÄ IP ATT ANGE NAGOT AV TALEN PÄ SKALAN SOM SVAR OCH 
MARKERA SVARET MED KRYSS PÄ NEDANSTÅENDE SKALA. 

partiets placering är: 

0 1 

långt till 
vänster 

x annat svar: 

2 3 4 5 6 

varken 
vänster eller 

höger 

? 8 9 10 

långt till 
höger 

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

!VISA SVARSKORT 39A-Bj 

FÖRKLARA - OM SA BEHÖVS - ATT DENNA FRÄGA GXLLER IP:S EGEN 
POLITISKA INSTXLLNING. 
FORSÖK ATT FÄ IP ATT ANGE NAGOT AV TALEN PÄ SKALAN SOM SVAR 
OCH MARKERA SVARET MED KRYSS PA NEDANSTÄENDE SKALA. 

0 1 

långt till 
vänster 

x annat svar: 

2 3 4 5 6 

varken 
vänster eller 

höger 

? 8 9 10 

långt till 
höger 

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

lvISA SVARSKORT J9C. LXs EVENTUELLT 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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Tänker Ni rösta vid ·valet i år? 

ja 
FRAGORNA 40 OCH 41 
AVSER RIKSDAGSVALET 

nej ~-----------------------► 41B 

kanske/vet inte säkert] 

vägrar svara 

Vilket parti tänker Ni rösta på? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

annat parti (ange vilket): 

har inte bestämt sig/vill ej svara 

11-----• 4 2 

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

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

annat parti (ange vilket): 

har inte bestämt sig/vill ej svara/vill inte rösta pd ndgot parti 

ANMiJ'RKNING: DENNA FRÄGA STifLLES TILL DEM SOM MARKERATS VID SVARS
ALT. 8 PÄ FRAGA 41A ELLER FRÄGA 41B. OM IP SA BESTifMT Vil."GRAT ATT 
LA"MNA NÄGON UPPLYSNING OM SIN PARTISYMPATI., ATT DU BEDÖMER DET 
SOM MENINGSLÖST ATT STA"LLA FRÄGA 41C., FÄR DENNA FRÄGA ÖVERHOPPAS. 
SKRIV I SÄ FALL "ÖVERHOPPADu VID "ANNAT SVAR" NEDAN. OM IP INTE 
VA"GRAR SVARA UTAN BARA A"R TVEKSAM., SKALL FRÄGA 41C ALLTID STA"LLAS. 

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

partier (ange vilka): 

ej svara 
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IIP FÖDD 1954 ELLER SENARE]-----------------► 47A 

f-1) 

Röstade Ni vid riksdagsvalet 1973? 

ja 

minns inte säkert, men troligen 

nej, röstade inte/ip tror inte ip röstade--------------44 

vet inte/vill ej svara 44 

Vilket parti röstade Ni på vid valet 1973? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

annat parti (ange vilket): 

FRAGAN AVSER 
RIKSDAGSVALET 1973 

• 
;;:v=e=t==i=n=t=e=/=v=i=l=l=e=J=·=s=v=a=r=a===:::::;--------------------------• 
!'IP Få.DD 1951 ELLER SENARE 

H) 

H:: 

-----------------► 47A 

Röstade Ni vid riksdagsvalet 1970? 

ja 

minns inte säkert, men troligen 

nej, röstade inte/ip 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 

annat parti (ange vilket): 

vet inte/vill ej svara 

FRAGAN AVSER 
RIKSDAGSVALET 1970 

IIP FÖDD 1948 ELLER SENARE!-------------------► 47A 

Vilket parti röstade Ni på senast Ni röstade före 1970? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

annat parti (ange vilket): 

har inte röstat tidigare/minns inte/vill ej svara 

• 
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:47A Har Ni förvärvsarbete? 

ITILL}fGGSFRÄGA OM IP SVARAR NEJ I ► Studerar Ni? 

1 ja ~ 47C 

2 ja, men tillfälligt arbetslös ~ 47C 

3 nej., studerar 

4 neJ 

47B Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 

1 ja 

5 nej ~ 50 

MARKERA "NEJ II JfVEN OM IP ENDAST HAFT TILLFA"LLIGT ARBETE I 
UNDER SKOLFERIER. 

7C Vilket yrke h~E/h~s~ Ni? 

T I LLA.GGSFRÄGA F?JR ATT FcJR-\ ... Vilket slags arbete .§Y§§!~r/ 
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN I ... 

§Y§§!~9~ Ni huvudsakligen med? 

-{>yrke/sysselsättning: 

FRÄGA 4 ?C, 48A-C OCH 49 STA"LLS BÄDE TILL YRKESVERKSAM IP OCH TIDIGARE 
YRKESVERKSAM IP. OM IP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM., ANVA"NDS 
FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE"., "SYSSLADE" 0. S. V. 

48A Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Ni 
h§Elb2Eg§ till? 

1 tjänsteman lvrsA SVARS KORT 48AI 

2 arbetar,e 

3 jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 

4 egen företagar,e utanför jordbruket 

X -{>annat svar: 

FORMULERINGEN "SOM NI HÖRDE TILL" ANVifNDS OM IP TIDIGARE VARIT I 
FÖRVA.RVSARBETANDE., OCH FRÄGAN SKALL DÄ AVSE IP:S SENASTE YRKE. 

48B Arbetar/Arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 

1 statlig, kommunal (även: -- landsting) 

2 enskild 

X r{>annat svar: 
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48C Hur många personer ~!9~t~!/~!~~1~9~ det på Er arbetsplats? 

I VISA SVARSKORT 48CI 

1 1 person 

2 2- 9 personer 

3 10- 49 

4 50- 99 

5 100-499 

6 500-999 

? 1000 eller fler personer 

x H>annat svar: 

49A Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för 
företagare eller någon annan yrkesorganisation? • 

I

TILLÄGGSFRAGA OMI 
_ IP SVARAR "JA,, _ ► Vilken organisation är Ni medlem av? 

1 --{>ja (ange organisationens namn): 

5 nej/vet inte/vill ej svara ---------------------50 

ANTECKNA INTE F~RKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. 
OM IP Nl{MNER NAMN PA EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO, TCO ELLER 
SACO/SR), SKALL DU FRAGA VILKET FURBUND IP TILLHUR OCH ANTECKNA DETTA. 
SOM F~RETAGARORGANISATION RÄKNAS OCKSÄ JORDBRVKSORGANISATION. 

49B Om Ni skulle säga hur Er egen organisation tillvaratar medlemmarnas 
intressen, vilket av de här omdömena tycker Ni då är riktigast? 

[vISA SVARSKORT 49B. LÄS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN.\ 

1 medlemmarnas intressen tillvaratas bra 

2 

3 

4 

det varierar - men~ huvudsak tillvaratas de bra 

det varierar - men~ huvudsak tillvaratas de inte bra 

medlemmarnas intressen tillvaratas inte bra 

x H>annat svar: 
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4 

5 

6 

? 

51 

1 

2 

3 

X 
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Vilken skolutbildning· har Ni genomgått? 

TILLÄGGSFRÅGA FijR ATT ~ Har Ni någon annan praktisk 
FÅ FU LLSTA'NDIGA SVAR ... eller teoretisk utbildning? 

6 eller? års folkskola 

8 år i grundskola/enhetsskola/folkskola 

9 år i grundskola/enhetsskola/folkskola 

realskola (realexamen), kommunal mellanskola 

flickskola (?-årig eller 8-årig) 

nya gymnasieskolan: __ -årig __________ linje; gren: _____ _ 

avslutat allmänt gymnasium (studentexamen) 
(TEKNISKT GYMNASIUM OCH HANDELSGYMNASIUM ANTECKNAS INTE HÄR) 

annan utbildning 

ANTECKNA NEDAN VARJE SKOLA/UTBILDNING, 
SOM INTE PASSAR IN I NÅGOT AV SVARS
ALT. 1-?. STÄLL FijR VARJE SÅDAN 
SKOLA/UTBILDNING TILLÄGGSFRÄGA. 

fannan utbildning: 

l_tid: ______ _ 

rannan utbildning: 

l_tid: 

rannan utbildning: 

Uid: 

~ Kan Ni säga ungefär f-----
~ hur lång tid den 

utbildningen tog? 

OM FLERA AV SVARSALT. 1-7 ÄR TILLÄMPLIGA BEHOVER ENDAST DET SOM HAR 
HijGST NUMMER MARKERAS. 
OM IF GENOMGÅTT BÅDE NÅGON AV SKOLFORMERNA VID SVARSALT. 1-? OCH 
ANNAN UTBILDNING, SKALL DU DELS MARKERA DET T ILLA'MPLIGA AV SVARS
ALT. 1-?., DELS ANTECKNA RESTEN AV SVARET VID "ANNAN UTBILDNING 11

• 

TILL}[GGSFRÅGAN OM UTBILDNINGST IDEN STA'LLS ENDAST BETR. "ANNAN UT
BILDNING". SÅVITT MOJLIGT ANTECKNAS ANTALET TERMINER ELLER AR. 
OM SVARET AVSER KVÄLLSKURSER ELLER KORRESPONDENSKURSER., SKALL 
DETTA ANGES (TEX TEKNISKT INSTITUT, KVA'LLSKURSER UNDER TVÅ ÅR). 

När det gäller Ert civilstånd, vilken av beteckningarna här på 
kortet stämmer bäst in på Er situation? 

lvisA SVARSKORT 51. LÄS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN. I 
gift e Z ler sammanboende 

ogift el ler frånskild 

änka/änkling 

annat svar: 

52A 

SSA 

52C 



52A 

1 

5 

52B 

1 

5 

52C 

53A 

1 

2 

3 

4 

X 

53B 

1 

2 

X 

53C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

X 
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Har Er~~~~/~~~~ (motsvarande) förvärvsarbete? 

ja 

neJ 

Har 

Ja 

neJ 

Vil 

--------------52C 
,-------------------
MARKERA "JA II l{VEN OM MAKEN /MAKAN 
ÄR TILLFÄLLIGT ARBETSLÖS 

g~g/ggg tidLgare haft förvärvsarbete? 

------------55A 

ket yrke h~E/h~g§ Er make/maka (motsvarande)? 

!TILL 
TYDL 

ÄGGSFRAGA FÖR ATT FÖR- _____ Vilket slags arbete §Y§~!~E/ 
IGA YRKESUPPGIFTEN sysslade han/hon huvudsakligen med? 

--{>yrke /sysselsättning: 

Sku 
rriak 

lle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Er 
e/~~~~ (motsvarande) h§Elb2E9§ till? ----

tjän steman /vISA SVARSKORT 53Aj 4t 
arbe tare 

jor dbrukare med eget jordbruk eller arrende 

företagare utanför jordbruket egen 

f-{> ann at svar: 

lifNKA /lJ.°NKLING (ENL. SVAR PA FRAGA 51) I ► 55A 

Arb 
ell 

sta 

etar/Arbetade Er make/maka (motsvarande) i statlig, kommunal 
er enskild tjänst? 

t,lig, kommunal (även: landsting) 

i ld ensk 

f.-t>ann 

Vet 
mak 

at svar: 

Ni ungefär hur många personer som arbetar/arbetade på Er ~ 9~§§/ 
~§ (motsvarande) arbetsplats? 

I VISA SVARS KORT 5 3 C I 

1 

5 

10 

50 

100 

-{>ann 

1 person 

2 9 personer 

0- 49 

0- 99 

0-499 

0-999 

0 eller fler personer 

at svar: 



1 

5 

55A 

55B 

-? 
8 

56 

1 

2 

3 

4 

X 

7A 

1 

-2 

X 

57B 

1 

2 

X 
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Vet Ni om Er ~e~~/~~te (motsvarande} är medlem av någon facklig 
organisation eller organisation för företagare eller någon annan 
yrkes sammanslutning? 

TILLXGGSFRÄGA OM Vilken organisation 1---------
I P SVARAR "JA" är !}~!}/b,Q!} medlem av? 

Ja (ange organisationens namn): 

nej/vet inte/vill ej svara 

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

yrke/sysselsättning: 

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

faderns parti: 

vägrar svara 

vet inte 

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

TILLXGGSFRÄGA OM1---____ Bodde Ni i någon av städerna 
IP SVARAR "STAD" Stockholm, Göteborg eller Malmö? 

ren landsbygd 

samhälle 

stad (men ej storstad) 

Stockholm, Göteborg~ Malmö 

annat svar: 

Ip:s nuvarande bostad: 

lägenhet~ hyresrum 

villa, radhus~ jordbruk 

annan bostad: 

Hyr Ni eller äger Ni Er bostad? 

hyr bostaden 

äger bostaden (även: bostadsrätt, insatslägenhet) 

annat svar: 

INTERVJUARENS NOTERING EFTER AVSLUTAD INTERVJU: : 

Var bor ip? 

1 ren landsbygd 

2 samhälle 

3 stad (men ej storstad) 

4 Stockholm, Göteborg, Malmö 

~ x-l>ev. anm.: 
-----------------------------------------------

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

· I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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INNEHÅLLSÖVERSIKT 

FRÅGE
NUMMER 

1 - 3 

4 - 17 

18 - 22 

23 - 26 

27 - 29 

30 - 32 

33 - 35 

36 - 46 

47 - 57 

Tidningsläsning och intresse för politik 

Regeringspolitiken, aktuella frågor 

Internationella frågor 

Energipolitik, ekonomisk politik 

Avstånd mellan partierna, organisationer 

Uppfattningar om politik i allmänhet 

Klasser och grupper 

Partipreferens, röstning 

Sociala bakgrundsuppgifter 

FÖRKORTNINGAR FÖR PARTIERNA 

VPK vänsterpartiet kommunisterna 

S socialdemokraterna 

CP centerpartiet 

FP folkpartiet 

M moderata samlingspartiet 

KDS kristen demokratisk samling 

SKP Sveriges kommunistiska parti 

KAF kommunistiska arbetarförbundet 

• 
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VALUNDERSÖKNING 1976 ETAPP B 
EFTERVALSINTERVJUER 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VB-nummer 

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 

I I I I I I I GÖTEBORGS UNIVERSITET 

Projektledare: 
Forskarassistent Olof Petersson Intervjuarnummer 
Statsvetenskapliga institutionen 

I I 
Uppsala universitet 
Skytteanum, Box 514 
751 20 Uppsala 

Särskilt startbrev kommer 

Födelseår (från UB) efter valet. Utför ingen 
intervju förrän du fått 

I I 
startbrevet. 

Visa ditt legitimations-
kort och låt ip läsa det 

VB-nummer och födelseår före intervjuns början.' 
från UB skall antecknas på 
formuläret innan ip kontaktas. 

Tid för intervjun: 

Därvid stryks följande frågor: datum: __ / __ 1976 

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

Ip född 1948-1950: 46 från klockan: 

Ip född 1951-1953: 44-46 

Ip född 1954-1958: 42-46 tiZZ klockan: 

(För statsvetenskapliga ins ti tu tionens anteckningar:) 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

b 



1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

X 
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!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. 

\oM IP NlfMNER ATT HAN/HON INTERVJUATS VID 1973 ÅRS VAL: I 
Det är många av dem som vi intervjuar i år, som har blivit inter
vjuade en gång förut. Det beror på att vi är särskilt intresserade 
att få veta hur väljarna ser på politiken vid flera olika tillfällen. 

Jag börjar med en fråga om dagstidningar och andra nyhetstidningar. 
Vilken eller vilka tidningar läser Ni regelbundet? 

JfVEN TIDNINGAR AV NYHETSKARAKTJfR SOM UTKOMMER EN ELLER ETT PAR 
GÅNGER I VECKAN ANTECKNAS. 
MED "REGELBUNDET" MENAR VI FtiR DAGSTIDNINGAR MINST 4 GÅNGER/VECKA 
OCH FtiR TIDNINGAR MED VECKOUTGIVNING MINST VARANNAN VECKA 

tidning 1: 

tidning 2: 

tidning 3: 

tidning 4: 

tidning 5: 

Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dags
tidningarna? 

j VISA SVARSKORT 2. LlfS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN-l 

Zäser aZdrig nyheter oah artikZar om poZitik 

Zäser nyheter oah artikZar om poZitik någon gång 

Zäser ofta nyheter oah artikZar om poZitik 

Zäser det som finns i tidningen av nyheter oah artikZar om poZitik 
varje dag 

annat svar: 

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

I VISA SVARS KORT 31 
Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt 
intresserad eller inte alls intresserad av politik? 

myaket intresserad 

ganska intresserad 

inte särskiZt intresserad 

inte aZZs intresserad 

annat svar: 



4A 

4B 

b 
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STARTBREV ANGER HUR FRAGORNA 4A-4B SKALL STJfLLAS. 

Nu skulle jag vilja fråga om vad Ni tycker är goda och dåliga sidor 
hos den_nuvarande_regeringen/regerinien_vi_hade_fram_till_valet_i_år. 
Jag börjar med att fråga om det är nagot som Ni särskilt YEE§~e~ief/ 
har_ueeskattat hos den socialdemokratiska regeringen? 

TILLXGGSFRAGOR FOR ATT 
FA FRAM FYLLIGA SVAR 

svar: 

Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni särskilt YEE
skattar/har_ueeskattat hos den social-
demokratiska regeringen? 

Är det något hos den socialdemokratiska regeringen som Ni ~g!11ef/ 
har_ogillat? 

TILLJiGGSFRAGOR FOR ATT 
FA FRAM FYLLIGA SVAR 

svar: 

Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer hos den socialdemokratiska 
regeringen som Ni o~illar/har_ogillat? 



5A 

5B 

- 4 -

STARTBREV ANGER OM OCH I SA FALL HUR FRAGORNA 5A-5B SKALL ST/fLLAS. 

Nu när vi får/har fått en regering med centerpartiet, folkpartiet och 
moderata samlingspartiet, skulle jag vilja fråga vad Ni tror blir 
qoda 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'GGSFRAGOR FtJR ATT 
FA FRAM FYLLIGA SVAR 

svar: 

Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni tror att Ni sär
skilt kommer att uppskatta hos den nya 
regeringen? 

Kan Ni säga något, som Ni tror att Ni kommer att ogilla hos en 
regering med centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet? 

TILLJ'!.'GGSFRAGOR FtJR ATT 
FA FRAM FYLLIGA SVAR 

svar: 

Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni tror att Ni kommer 
att ogilla hos den nya regeringen? 

b 
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Jag har några frågor om vad Ni anser om den politik. som förts här i 
landet under senare år. Jag_tänker_då_eå_den_eolitik_som_fördes_av 
regeringen_före_valet_i_år. 
Under 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 

x f--J>annat svar: 

6B 

7A 

7B 

b 

1 

5 

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 Q~EQE 
det_mest/har_det_mest_berott på andra orsaker? 

beror/berott mest på regeringes politik 

beror/berott mest på andra orsaker 

x f--J>annat svar: 

1 

2 

3 

4 

8 

Allmänt talat, hur tycker Ni regeringen har skött sysselsättnings
politiken? Jag_tänker_då_eå_regeringen_vi_hade_fram_till_valet_i_år. 

I VISA SVARSKORT 71 
Tycker Ni den har skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller 
mycket dåligt? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska dåligt 

mycket dåligt 

vet inte/vill ej svara 

x :,;:, annat svar: 

1 

2 

3 

4 

8 

Hur tror Ni att en borgerlig regering skulle ha skött sysselsätt
ningspolitiken? 

IVISA SVARSKORT ?J 
Tror Ni den skulle skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt 
eller mycket dåligt? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska dåligt 

mycket dåligt 

vet in te/vill ej svara 

x f--{>annat svar: 
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2 

3 

8 

8B 

1 

2 

3 

8 

9A 

1 

2 

3 

4 
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Om Ni ser tillbaka på det senaste året, tycker Ni att Er egen inkomst 
har försämrats jämfört med prisutvecklingen, hållit jämna steg eller 
har den stigit mer än priserna? 

försämrats jämfört med prisutvecklingen 

hållit jämna steg 

stigit mer än priserna 

vet inte/vill ej svara 

Och om Ni försöker gissa ett år framåt i tiden, tror Ni att Er inkomst 
kommer att försämras jämfört med prisutvecklingen, kommer att hålla 
jämna steg eller stiga mer än priserna? 

kommer att försämras jämfört med prisutvecklingen 

kommer att hålla jämna steg 

kommer att stiga mer än priserna 

vet inte/vill ej svara 

Allmänt talat, hur tycker Ni regeringen/regeringen_vi_hade_fram_till 
y~1~~ skött frågan om de stigande priserna? 

IBEHALL SVARSKORT 71 
Tycker Ni att den har skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt 
eller mycket dåligt? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska dåligt 

mycket dåligt 

vet inte/vi ZZ ej svara 

x '--I> annat svar: 

9B 

1 

2 

3 

4 

8 

Hur tror Ni att en borgerlig regering skulle ha skött frågan om de 
stigande priserna? 

lvrsA svARSKORT ? I 
Tror Ni att den skulle skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt 
eller mycket dåligt? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska dåligt 

mycket dåligt 

vet inte/vi ZZ ej svara 

x -t> annat svar: 

b 
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lOA När det gäller skatterna, hur tycker Ni att regeringen/regeringen_vi 
hade_fram_till_valet har skött skattepolitiken? 

1 

2 

3 

4 

!VISA SVARSKORT 71 
Tycker Ni den har skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller 
mycket dåligt? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska dåligt 

mycket dåligt 

8 vet inte/vill ej svara 

x -{>annat svar: 

lOB Hur tror Ni att en borgerlig regering skulle skött skattepolitiken? 

I VISA SVARS KORT 71 

1 

2 

3 

4 

8 

Tror Ni den skulle skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller 
mycket dåligt? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska dåligt 

mycket dåZigt 

vet inte/vill ej svara 

x -{>annat svar: 

llA 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? 

1 

2 

Tror Ni att vi så fall skulle haft mer arbetslöshet eller mindre 
arbetslöshet under de senaste åren, eller tror Ni att arbetslösheten 
skulle ha varit ungefär densamma? 

mer arbetslöshet 

mindre arbetslöshet 

3 ungefär densamma 

x -{>annat svar: 

llB Hur tror Ni att det skulle ha varit med de stigande priserna om vi i 
stället hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte 
socialdemokraterna varit med? 

b 

1 

2 

Tror Ni att priserna i så fall skulle stigit mer eller mindre under 
de senaste åren eller tror Ni att de skulle stigit lika mycket? 

priserna skulle stigit mer 

priserna skulle stigit mindre 

3 priserna skulle stigit lika mycket 

x f-t>annat svar: 
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llC Och hur tror Ni att det skulle varit med skatterna om vi i stället 
hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte social
demokraterna varit med? 

1 

2 

3 

X 

Tror Ni att skatterna i så fall skulle varit högre eller lägre under 
de senaste åren eller tror Ni att de skulle varit desamma? 

skatterna skulle varit högre 

skatterna skulle varit lägre 

skatterna skulle varit desamma 

--1> annat svar: 

12A Hur viktig var sysselsättningsfrågan för Er röstning vid årets val? 

1 

2 

3 

4 

8 

IVISA SVARSKORT 121 

Var det en av de absolut viktigaste frågorna, ganska viktig, inte 
särskilt viktig eller inte alls viktig. 

en av de absolut viktigaste frågorna 

ganska viktig 

inte särskilt viktig 

inte alls viktig 

vet inte/vill ej svara 

x --1>annat svar: 

12B Hur viktig var frågan om de stigande priserna för Er röstning vid 
årets val? 

1 

2 

3 

4 

8 

lvisA svARSKORT 12. UPPREPA EVENTUELLT ALTERNATIVEN.j 

en av de absolut viktigaste frågorna 

ganska viktig 

inte särskilt viktig 

inte alls viktig 

vet inte/vill ej svara 

x --1>annat svar: 

12C Och hur viktig var skattefrågan för Er röstning vid årets val? 

!VISA SVARSKORT 12. UPPREPA EVENTUELLT ALTERNATIVEN./ 

1 en av de absolut viktigaste frågorna 

2 ganska viktig 

3 inte särskilt viktig 

4 inte alls viktig 

8 vet inte/vill ej svara 

x --1>annat svar: 

b 



13 

14 

b 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

X 

1 

2 

3 

4 

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

I VISA SVARSKORT 131 
Tror Ni att det kommer att bli mycket bättre, något bättre, ingen 
förändring, något sämre eller mycket sämre? 

mycket bättre 

något bättre 

ingen förändring 

något sämre 

mycket sämre 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 

!sTARTBREV ANGER OM OCH I SA FALL HUR FRAGA 14 SKALL STA'LLAS -I 
Vi får_ju/har_ju_fått en ny regering efter valet i år. Hur stor för
ändring på förhållandena här i landet tror Ni att det blir med den 
nya regeringen? 

!VISA SVARSKORT 14 I 
Tror Ni att det blir: mycket stor, ganska stor eller inte särskilt 
stor eller ingen förändring alls? 

mycket stor· förändring 

ganska stor förändring 

inte särskilt stor förändring 

ingen förändring alls 

vet inte/vill ej svara 

I FRAGA 15 FINNS INTE I FORMULA'RET FtJR DENNA ETAPP. I 
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16 Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker 
borde genomföras i Sverige. För varje av dessa förslag kan Ni säga 
om det är: 

\VISA SVARS KORT 16. LA'S UPP ALTERNATIVEN .1 

1 bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 

2 bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 

3 spelar ingen större roll 

4 dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 

5 dåligt förslag: mycket viktigt. att det inte genomförs 

8 vet inte/vill ej svara 

r HLJfs UPP Ft5RSLAGEN ETT I TAGET OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

A. Om Ni nu använder ett av svaren på det här kortet, vilken är 
Er åsikt om förslaget att bygga fler barndaghem? 

B. Ge de anställda mer inflytande på sina a_rbetsplatser. 

c. Minska den statliga kontrollen över privat företagsamhet. 

D. Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande. 

E. Införa republik i Sverige. 

F. Stoppa invandringen av utländsk arbetskraft. 

G. Öka jämlikheten i fråga om inkomster och arbetsförhållanden. 

H. Stoppa utbyggnaden av kärnkraften. 

I. Flytta ut fler ämbetsverk från Stockholm till andra delar 
av landet. 

J. Socialisera de stora företagen, 

K. Sänka skatten på höga inkomster. 

L. Sänka skatten på låga inkomster. 
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I M. Lägga ner olönsamma järnvägsdelar. 

N. Förbjuda mellanölet. 

o. Förbjuda alla former av pornografi. 

P. Föra över en del av företagens vinster till löntagarfonder 
som styrs av de fackliga organisationerna 

Q. Sänka företagens arbetsgivaravgifter. 

R. Bestämma att hälften av antalet riksdagsledamöter 
måste vara kvinnor. 

s. Minska försvarsutgifterna. 

17A Här kommer en ganska allmän fråga. 
Vilken är er inställning i stort till dagens svenska samhälle? 

lvisA SVARS KORT l?AI 

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 r1>annat svar: 

17B Har Er inställning till det svenska samhället förändrats under de 
senaste, låt oss säga fem, åren? 

JvISA SVARSKORT l?BI 
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 --j;>annat svar: 

9-Vl 
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Här är några frågor som handlar om stormakterna i världen. 
Om Ni skulle ge ett omdöme om Sovjet, USA och Kina, vilket av 
omdömena här på kortet tycker Ni passar bäst in på vart och ett 
av länderna? 

/visA svARSKORT 1a.l 
1 För en politik som ständigt hotar freden i världen 

2 Är ofta benäget att försöka lösa konflikter med andra 
stater med militär makt 

3 Är ibland benäget att försöka lösa konflikter med andra 
stater med militär makt 

4 Försöker bevara freden i världen - om det blir krig 
beror det på andra stater 

8 vet inte/vill ej svara 

LHSKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. I 

19 

A 

1 

3 

5 

8 

X 

19B 

1 

3 

5 

8 

A. Vi börjar med Sovjet. Vilket av omdömena tycker Ni passar 
bäst in på Sovjet. 

B. Och när det gäller USA, vilket av omdömena tycker Ni passar 
bäst? 

C. Och slutligen Kina. Vilket av omdömena tycker Ni stämmer bäst? 

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 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 in te/vill ej svara 

-{>annat svar: 

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 H>annat svar: 

19C 

1 

3 

5 

8 

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

mer fredlig politik nu 

ingen skillnad 

mindre fredlig politik nu 

vet inte/vill ej svara 
x f---t>annat svar: 
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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 
~ från dessa länder? 

I VISA SVARSKORT 20.1 
1 Utgör ett hot mot Sverige 

2 Ovänlig, men inget direkt hot 

3 Ingen ovänskap 

4 Vänskaplig 

8 vet inte/viZZ ej svara 

L7SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 1 

A. Vilket av omdömena här på kortet tycker Ni stämmer bäst på Sovjet? 

-
B. Och när det gäller USA, vilket av omdömena tycker Ni passar bäst? 

21 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 svARSKORT 21J 

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

1 mycket positiv 

2 ganska positiv 

3 

4 

8 

ganska negativ 

mycket negativ 

vet inte/viZZ ej svara 

x --t>annat svar: 

21B Och när det gäller USA, vilken uppfattning har Ni? 

lvisA SVARSKORT 21. LJJ."s EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN.J 

1 mycket positiv 

2 ganska positiv 

3 

4 

8 

ganska negativ 

mycket negativ 

vet inte/viZZ ej svara 

x f--l>annat svar: 

21C Och vilken uppfattning har Ni om Kina? 

/vISA SVARSKORT 21. LlJ.'s EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN./ 

1 mycket positiv 

2 ganska positiv 

3 

4 

8 

ganska negativ 

mycket negativ 

vet inte/viZZ ej svara 

x -t>annat svar: 
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22 Om Ni försöker se framåt i tiden en tjugo-tjugofem år, tror Ni att 
världen ser sämre eller bättre ut jämfört med idag? 

lvisA SVARS KORT 221 

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

1 mycket bättre 

2 något bättre 

3 ungefär samma 

4 något sämre 

5 mycket sämre 

8 vet inte/vi iz ej svara 

X -t>annat svar: 

23 Olika förslag har framförts hur man bäst bör klara energiförsörjningen 
här i Sverige de närmaste tio åren. På det här kortet finns några 
sådana förslag. För vart och ett av dessa skulle jag vilja höra om 
Ni tycker att det är: 

I VISA SVARS KORT 23. LÄS UPP ALTERNATIVEN .1 
1 bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 

2 bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 

3 spelar ingen större roll 

4 dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 

5 dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 

8 vet inte/vill ej svara 

r -jilis UPP FtJRSLAGEN ETT I TAGET OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN./ 

A. Bygga ut kärnkraften. 

B. Vattenkraft: bygga ut hittills orörda älvar. 

c. öka importen av olja. 

D. Satsa på nya energikällor som solvärme, vindkraft o s V 

E. Spara energi, även om det innebär att levnads standarden sänks. 



- 15 -

24A Om kärnkraftens användning finns det olika meningar. Vilken av 
åsikterna här på kortet ansluter Ni Er närmast till? 

lvISA svARSKORT 24A. iA·s UPP ALTERNATIVEN. 

1 kraftig utbyggnad av kärnkraften 

2 måttlig utbyggnad av kärnkraften 

3 inga nya kärnkraftverk bör byggas, men de som redan finns 
bör behållas 

4 inga nya kärnkraftverk bör byggas och de som redan finns 
bör avvecklas 

7 har ingen bestämd åsikt om saken 

8 vet inte/vill ej svara 

24B Hur viktig var kärnkraftsfrågan för Er röstning vid årets val? 

1 

2 

3 

4 

8 

I VISA SVARS KORT 24BI 

Var det en av de absolut viktigaste frågorna, ganska viktig, inte 
särskilt viktig eller inte alls viktig? 

en av de absolut viktigaste frågorna 

ganska viktig 

inte särskilt viktig 

inte alls viktig 

vet inte/v~ll ej svara 

x -;;:,annat svar: 

24C Har Ni märkt om det finns 
syn på kärnkraftsfrågan? 

några skillnader mellan partierna i deras 

1 

2 

3 

4 

I

TILLÄGGSFRAGA OM~,----► Vilket eller vilka partier tycker Ni är 
_IP SVARAR JA _ mest positiva till kärnkraften? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

x -;;:,annat parti (ange vilket): 

7 

8 

nej, har inte märkt några partiskillnader -----------•~25 
vet inte/vill ej svara 

I OM IP MÄR_KT NAGRA PARTISKILLNADER:I 

240 Och vilket eller vilka partier tycker Ni är mest negativa till 
kärnkraften? 

b 

1 

2 

3 

4 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

x -;;:,annat parti (ange vilket): 

8 vet inte/vilt ej svara 
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Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den 
politiska diskussionen. 

!VISA SVARSKORT 251 
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. 

l instämmer helt 

2 instämmer i stort sett 

3 i stort sett motsatt åsikt 

4 helt motsatt åsikt 

8 vet inte/vill ej svara 

ILA'S UPP ETT PÅSTÅENDE I SA'NDER OCH LÅT IP VA"LJA SVARSALTERNATIV.I 
LlSKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

A. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande 
på bankernas och företagens handlande. 

>---- B. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning 
från statens sida. 

- C. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket in
flytande, om inte samhället har möjlighet att kontrollera det 
privata näringslivet. 

- D. 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. 

26 

-

-

Det finns olika uppfattningar om vem som i framtiden bör äga de 
stora industriföretagen. På det här kortet finns tre olika upp
fattningar. 

jvisA SVARSKORT 26. LA"s UPP ALTERNATIVEN,! 

1 privata aktieägare 

2 staten 

3 de anställda genom sina fackliga organisationer 

8 vet inte/vill ej svara 

jsKRIV SVARSNUMRET I RUTAN! 

A. Vilken uppfattning tycker Ni är bäst? 

B. Vilken uppfattning tycker Ni är sämst? 
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Det anses ju ofta att vissa partier står varandra jämförelsevis nära 
i fråga om den politik de vill föra. Andra partier tycker man kanske 
står längre ifrån varandra. 

Jag har här några kort med namnen på de största partierna och vill 
be Er jämföra det parti, som står överst, med de övriga på de olika 
korten. 

VISA ETT I SJJ."NDER AV SVARSKORTEN 2'1A-2'1E. ST}J'LL NEDANSTÅENDE FRÅGOR 
FiJR VARJE KORT. NA°MN I FRÅGORNA DET PARTI, SOM STÅR iJVERST PÅ 
RESPEKTIVE KORT. 

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

SVARSKORT 2'1A: FOLKPARTIET 

närmaste parti: 

näst närmaste: 

längst ifrån: 

SVARSKORT 2'1C: MODERATA 
SAMLINGSPARTIET 

närmaste parti: 

näst nårmaste: 

längst ifrån: 

SVARSKORT 2'1E: VA°NSTERPARTIET 
KOMMUNISTERNA 

närmaste parti: 

näst närmaste: 

~ängst ifrån: 

SVARSKORT 2'1B: SOCIALDEMOKRATERNA 

närmaste parti: 

näst närmaste: 

längst ifrån: 

SVARSKORT 2'1D: CENTERPARTIET 

närmaste parti: 

näst närmaste: 

längst ifrån: 

annat svar eller kompletterande 
anmärkning beträffande svar: 

OM SÅ BEHiJVS FÅR DU ANVA°NDA ORDEN "MEST LIKT", "MEST OLIKT" FiJR ATT 
FiJRKLARA FRÅGANS INNEBiJRD. IP KAN ANSE ATT ETT VISST PARTI STÅR 
NA"RMAST ETT AV PARTIERNA I ETT VISST AVSEENDE, MEN NÅGOT ANNAT PARTI 
I ETT ANNAT AVSEENDE. BE DÄ. IP ATT SJA°LV AVGiJRA VILKEN SYNPUNKT HAN 
TYCKER A"R MEST BETYDELSEFULL, SÄ. ATT ETT ENDA PARTI KAN MARKERAS SOM I 
SVAR PÄ. FRÄ.GAN. 
"VET INTE" FÅR ANTECKNAS PÄ. TILLA"MPLIG RAD. 
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1 

2 

3 

8 

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

lvisA SVARSKORT 2al 

Är vilda strejker ofta berättigade, kan de vara berättigade ibland, 
eller är de aldrig berättigade? 

vilda strejker är ofta berättigade 

vilda strejker kan vara berättigade ibland 

vilda strejker är aldrig berättigade 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 

Jag kommer nu att läsa upp några organisationer och grupper. För var 
och en av dessa vill jag be Er ange om Ni tycker att de har för 
mycket eller för lite att säga till om idag. Ni kan välja mellan 
alternativen här på kortet. 

lvISA svARSKORT 2al 

1 har alldeles för mycket att säga till om 

2 har lite för mycket att säga till om 

3 lagom som det är 

4 har lite för lite att säga till om 

5 har alldeles för lite att säga till om 

8 vet inte/viZZ e:i svara 

SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

A. LO (Landsorganisationen) 

B. TCO (Tjänstemännens centralorganisation) 

C. SAF (Arbetsgivareföreningen) 

D. Storföretagarna 

E. Småföretagarna 

F. De lokala fackföreningarna 

G. Tjänstemännen 

H. Arbetarna 

I. Jordbrukarna 



30 
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2 

3 

4 
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Hur stor vikt tror Ni att politikerna i allmänhet fäster vid krav 
som förs fram av tex lokala organisationer eller grupper av med
borgare? 

/VISA SVARSKORT 30. LA's EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN.I 

myeket stor vikt 

ganska stor vikt 

ganska liten vikt 

myeket liten vikt 

vet inte/vi Z,Z ej svara 

x f--i>annat svar: 

31 

t-----

t-----

-

32 

1 

5 

8 

X 

Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik, 
som man ibland hör att folk har. En del är rätt kritiska. 

Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren 
på vänstersidan i häftet. 

lvisA svARSKORT 31.I 
1 instämmer helt 

2 instämmer i stort sett 

3 i stort sett motsatt åsikt 

4 helt motsatt åsikt 

8 vet inte/vill ej svara 

Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? 

I

LA's UPP ETT PÅSTÅENDE I sA'NDER OCH LÅT IP VA"LJA SVARSALTERNATIV.J 
SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

A. Det finns åtminstone något parti, som alltid försöker tillvarata 
mina intressen. 

B. Partierna är bara intresserade av folks röster, men inte av deras 
åsikter. 

C. De riksdagsmän som vi väljer förlorar fort kontakten med vanligt 
folk. 

D. Genom att rösta kan man verkligen vara med och bestämma om hur 
det skall vara ordnat här i landet. 

E. Man kan aldrig lita på att något av partierna tänker hålla sina 
löften. 

F. De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn 
till vad vanligt folk tycker och tänker. 

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? 

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

nej, skulle inte kunna tänka sig att delta 

vet inte/vill ej svara 

annat svar: 
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33A 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? 

-1 ja 

5 nej/vet inte/vill ej svara 
I 

, i 
33B Vilken samhällsklass eller sam- ~ 33C Man talar ibland om arbetar-

hällsgrupp tänker Ni då på? klass och medelklass. Vilken 

~ 
1 arbetarklass av dem anser Ni att Ni skulle 

kunna räknas till? 
2 medelklass 1 arbetarklass 
x-[>annan klass eller grupp 

2 medelklass (ange vilken): 
3 ingen av dessa två 

- >-- 8 vet inte 
............................. 

8 vet inte/vill ej x-[>annat svar: .................. 
svara 

Alternativen 1-2 får endast marke-
ras om ip:s svar ordagrant överens- .............................. 
stämmer med dessa svarsalternativ. 
tJvriga svar antecknas på "annan .............................. 
klass eller grupp"· 

• l 
34 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? 

ITILLÄGGSFRÄGA OMI ~ Anser Ni att den varit mest till 
IP ÄR TVEKSAM I .. fördel eller mest till nackdel? 

1 till fördel 

3 till nackdel 

5 varken till fördel eller nackdel 

8 vet inte/vill ej svara 

X --t> annat svar: 
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35A Anser Ni att det finns något parti eller några partier SOJII för en 
politik som särskilt gynnar jordbrukarna? 

'RINGA IN DET ELLER DE PARTIER SOM IP NA"MNER., 

vpk s cp fp m 7 "aZZa partier" 

8 nej inget parti; vet inte annat parti: 

B Är det något eller några partier som missgynnar jordbrukarna? 

vpk s cp fp m 7 "aZ Za partier" 

8 nej inget parti; vet inte annat parti: 

C Är det något eller några partier som gynnar småföretagarna? 
,--

vpk s cp fp m 7 "aZ Za partier" 

8 nej inget parti; vet inte annat parti: 

D Är det något eller några partier som missgynnar småföretagarna? 

vpk s cp fp m 7 "aZZa partier" 

8 nej inget parti; vet inte annat parti: 

E Är det något eller några partier som gynnar storföretagarna? 

vpk s cp fp m 7 "aZ Za partier" 

8 nej inget parti; vet inte annat parti: 

F Är det något eller några partier som missgynnar storföretagarna? 

vpk s cp fp m 7 "aZZa partier" 

8 nej inget parti; vet inte annat parti: 

G Är det något eller några partier som gynnar arbetarna? 

vpk s cp fp m 7 "aZZa partier" 

8 nej inget parti; vet inte annat parti: 

H Är det något eller några partier som missgynnar arbetarna? 

vpk s cp fp m 7 "aZZa partier" 

8 nej inget parti; vet inte annat parti: ---
I Är det något eller några partier som gynnar tjänstemännen? 

vpk s cp fp m 7 "aZ Za partier" 

8 nej inget parti: vet inte annat parti: 

J Är det något eller några partier som missgynnar tjänstemännen? 

vpk s cp fp m 7 "aZ Za partier" 

8 nej inget parti; vet inte annat parti: 
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36 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? 

jvisA SVARSKORT 36. o:s EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN.I 

1 

2 

3 

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

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

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 -j>annat svar: 

37A 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? 

-1 

3 

5 

8 

J..E., betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 

vet inte/tveksam 

nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti -

vill inte svara 

,, 
37B Vilket parti tycker Ni bäst om? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

x--{>annat parti (ange vilket): 

8 vill inte svara ---~►•39A 

37C En del är ju starkt övertygade 
anhängare av sitt parti. Andra 
är inte så starkt övertygade. 
Hör Ni själv till de starkt 
övertygade anhängarna av Ert 
parti? 

1 ja, starkt övertygad 

5 nej, inte starkt övertygad 

x--{>annat svar: ................. . 

H 

37D Är det något parti som Ni ändå 
tycker Er stå närmare än de 
andra partierna? 
(Vilket parti?) 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

x--{>annat parti (ange vilket): 

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

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen de~okratisk samling 

annat parti (ange vilket): 

MARKERA OM M~JLIGT 
ENDAST ETT PARTI. 

vet inte/vill ej sva~a (= inget parti· nämnt)-----------38C 

Vilket parti tycker Ni därnäst bäst om? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

annat parti (ange vilket): 

vet inte/vill ej svara 

Vilket parti tycker Ni sämst om? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

annat parti (ange vilket): 

vet inte/vill ej svara 

MARKERA OM M~JLIGT 
ENDAST ETT PARTI. 

OBS: FRAGAN GXLLER 
"TREDJE BXSTA" PARTI 

MARKERA OM M~JLIGT 
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 svARSKORT 39A-B I 
På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vilja be Er säga 
var Ni tycker att det parti som Ni tycker bäst om har sin plats på 
skalan. 
Om Ni tycker det står långt till vänster kan Ni välja en låg siffra. 
Om Ni tycker det står långt till höger kan Ni välja en hög siffra. 

FljRSljK FÅ IP ATT ANGE NÅGOT AV TALEN PÅ SKALAN SOM SVAR OCH 
MARKERA SVARET MED KRYSS PÅ NEDANSTÅENDE SKALA. 

partiets placering är: 

0 1 

Zångt ti ZZ 
vänster 

2 3 4 5 6 

varken 
vänster eZZer 

höger 

? 8 9 10 

Zångt tiZZ 
höger 

x annat svar: 

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

j VISA SVARS KORT 39A-B I 
FljRKLARA - OM SÅ BEHljVS - ATT DENNA FRÅGA G}fLLER IP: S EGEN 
POLITISKA INSTA'LLNING. 
FeRseK ATT FÄ IP ATT ANGE NÅGOT AV TALEN PÅ SKALAN SOM SVAR 
OCH MARKERA SVARET MED KRYSS PÅ NEDANSTÅENDE SKALA. 

0 1 

Zångt ti Z Z 
vänster 

2 4 5 6 

varken 
vänster eZZer 

höger 

7 8 9 10 

Zångt ti Z Z 
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? 

I VISA SVARSKORT 39C. LA's EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN./ 

1 mycket mer vänster nu 

2 något mer vänster nu 

3 samma instäZZning nu 

4 något mer hcJger nu 

5 mycket mer hcJger nu 

8 vet inte/vi ZZ ej svara 

X annat svar: 



40 

1 

3 

. 5 
I r-••~ 
, I ~1+-8 
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Röstade Ni vid årets val? 

ja 

J·a, men inte i al la valen-----__, STA'LL DEN/DE TILLA_-MPLIGA 
AV FRÄGORNA 41A - 41C! 

nej, röstade inte -----•41E 

vägrar svara 42 
. I~ ""l---+------------------------------------

1;::, 0::: 0:::I 41A Vi hade ju flera val samtidigt i år. 
:~~~: Vilket parti röstade Ni på i riksdagsvalet? 
lkJ:s,: kli 1 vänsterpartiet kommunisterna n~::,. c:,• 
11-,::,: ,;,I 
I c::, ~ sa: I 
1,-, c.:, I 
1::. Q,o,,: I 
I E-< i-.,~ I 
I 0::: 0::: I 
I c:, :c:, sa: I 

2 

4 

5 

6 .~ ... ~. 
I 0::: E-i ::,. I 
I;;:~ ~I X 

1':!;;;.~1 +-8 

b 

41B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

X 

8 

41C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

X 

8 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

annat parti (ange vilket): 

vägrar svara 

STRYK OVER FRÄGAN 
OM IP INTE ROSTAT 
I RIKSDAGSVALET 

Vilket parti röstade Ni på i valet till kommunfullmäktige? 

vänsterpartiet kommunisterna 

soci a ld.emokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

annat parti (ange vilket): 

vägrar svara 

STRYK OVER FRÄGAN 
OM IP INTE ROSTAT 
I FULLMA'KTIGEVALET 

OM IP ENLIGT UB BOR I G0TEBORG, MALMO ______ 410 ELLER PÄ GOTLAND (HAR EJ LANDSTINGSVAL) 

Vilket parti röstade Ni på i landstingsvalet? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

annat parti (ange vilket): 

vägrar svara 

STRYK OVER FRÄGAN 
OM IP INTE ROSTAT 
I LANDSTINGSVALET 



41D 

1 

2 

3 

8 
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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 

-
,__ _______ ~ 42 

x -{>annat svar: 

41E 

42 

43 

44 

8 

1 

3 

5 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

X 

8 

1 

3 

5 

8 

I

FRÅGA 41E STA°LLS ENDAST TILL IP SOM INTE RiJSTAT 1976 I 
(DVS AVSTÅTT FRÅN ATT RiJSTA I ALLA DE TRE VALEN I ÅR).! 

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

I

TILLJfGGSFRÅGA OM.-1--------,►P Vilket parti är det mest troligt 
_IP A"R TVEKSAM _ att Ni skulle röstat på? 

-{>parti ( ange vilket): 

vet inte/vill ej svara 

~[ I_!_P'__!'_F:!::'iJ'.!::'_D'.!::'_D'___:!:_1J!_9~5_±4-.!:._E!::_L!:'._LE_E!!_R_j2_SE_E N1!_.:A'.!._R!!_:E~[t----------------~► 4 7A 

Röstade Ni vid riksdagsvalet 1973? 

ja 

minns inte säkert, men troligen 

nej, röstade inte/ip tror inte ip röstade -----------44 

vet inte/vill ej svara 44 

Vilket parti röstade Ni på vid valet 1973? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

annat parti (ange vilket): 

vet inte/vill ej svara 

FRÅGAN AVSER 
RIKSDAGSVALET 1973 

IIP FiJDD 1951 ELLER SENARE~[----------------► 47A 

Röstade Ni vid riksdagsvalet 1970? 

ja 

minns inte säker.t, men troligen 

nej, röstade inte/ip tror inte ip röstade -----------46 

vet inte/vill ej svara 46 

b 



45 

46 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

X 

8 

1 

2 

3 

4 
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Vilket parti röstade Ni på vid valet 1970? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

annat parti (ange vilket): 

vet inte/vill ej svara 

FRÅGAN AVSER 
RIKSDAGSVALET 1970 

jIP FD'DD 1948 ELLER SENARE!~----------------► 47A 

Vilket parti röstade Ni på senast Ni röstade före 1970? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

x ~annat parti (ange vilket): 

8 har inte röstat tidigare/minns inte/vill ej svara 

47A Har Ni förvärvsarbete? 

jTILLA"GGSFRÅGA OM IP SVARAR NEJ>-1---► Studerar Ni? 

1 ja ------------------------------~ 4 7C 

2 ja, men tillfälligt arbetslös -----------------~ 47C 

3 

4 

47B 

1 

5 

47C 

b 
10-Vl 

nej, studerar 

nej 

Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 

ja 

nej --------------------------------.: 50 

MARKERA "NEJ" JJ"VEN OM IP ENDAST HAFT TILLFJiLLIGT I 
ARBETE UNDER SKOLFERIER. 

Vilket yrke h~!:/h~g~ Ni? 

TILLA'GGSFRÅGA FOR ATT FD'R-,__i ___ ~ .... Vilket slags arbete .§Y.2.2!~!:/ 
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN I ~ .§Y.2.§!~g~ Ni huvudsakligen med? 

-,>yrke/sysselsättning: 

FRÅGA 47C, 48A-C OCH 49 STA'LLS BÅDE TILL YRKESVERKSAM IP OCH 
TIDIGARE YRKESVERKSAM IP. OM IP-;_fnjIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVJJ.'NDS 
FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE", "SYSSLADE" 0. S. V. 
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1 

2 

3 

4 
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Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Ni 
h2!:lh2;r;2-~ till? 

tjänsteman 

arbetare 

IVIsA SVARSKORT 4BAI 

jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 

egen företagare utanför jordbruket 

x 1---t>annat svar: 

48B 

1 

2 

FORMULERINGEN "SOM NI HtJRDE TILL Il ANVA'NDS OM IP TIDIGARE VARIT I 
FtJRVA'RVSARBETANDE, OCH FRAGAN SKALL DA AVSE IP:S SENASTE YRKE. 

Arbetar/Arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 

statlig, kommunal (även: landsting) 

enskild 

x 1---t>annat svar: 

48C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

Hur många personer arbetar/arbetade det på Er arbetsplats? 

/VISA SVARSKORT 4BCI 

1 person 

2- 9 personer 

10- 49 

50- 99 

100-499 

500-999 

1000 eller fler personer 

x 1---t>annat svar: 

49A Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för 
företagare eller någon annan yrkesorganisation? 

I
TILLA'GGSFRAGA OM! 

.IP SVARAR "JA,, : ► Vilken organisation är Ni medlem av? 

11---t>ja (ange organisationens namn): 

5 

49B 

1 

2 

3 

4 

X 

nej/vet inte/vill ej svara ; 50 

ANTECKNA INTE FtJRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. 
OM IP NÅ

0

MNER NAMN PÄ EN FACKLIG HUVUDORGANISAT ION (LO, TCO ELLER 
SACO/SR), SKALL DU FRAGA VILKET FtJRBUND IP TILLHtJR OCH ANTECKNA 
DETTA. SOM FtJRETAGARORGANISATION RAKNAS OCKSA JORDBRUKSORGANISATION. 

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

/visA svARSKORT 49B. LA·s EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN.I 

medlemmarnas intressen ti l lvarats bra 

det varierar - men i huvudsak tillvaratas de bra 

det varierar - men i huvudsak tillvaratas de inte bra 

medlemmarnas intressen tillvaratas inte bra 

-{> annat svar: 

b 



50 

51 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

X 
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Vilken skolutbildning har Ni genomgått? 

TILLlfGGSFRAGA FtJR ATT,-- _______ _. Har Ni någon annan praktisk 
FA FULLSTl'iNDIGA SVAR eller teoretisk utbildning? 

6 eller 7 års folkskola 

8 år i grundskola/enhetsskola/folkskola 

9 år i grundskola/enhetsskola/folkskola 

realskola (realexamen), kommunal mellanskola 

flickskola (?-årig eller 8-årig) 

nya gymnasieskolan: __________ linje; gren: _____ _ 

avslutat allmänt gymnasium (studentexamen) 
(TEKNISKT GYMNASIUM OCH HANDELSGYMNASIUM ANTECKNAS INTE HA'R) 

annan utbildning 

ANTECKNA NEDAN VARJE SKOLA/UTBILDNING, 
SOM INTE PASSAR IN I NAGOT AV SVARS- ,---~~•Kan Ni säga ungefär 
ALT. 1-7. STliLL FtJR VARJE SÄDAN hur lång tid den 
SKOLA/UTBILDNING TILLA'GGSFRAGA. utbildningen tog? 

jannan utbildning: 

Ui d: 

fånnan utbildning: 

Uid: 

fannan utbildning: 

l,tid: 

OM FLERA AV SVARSALT. 1-7 A'R TILLA'MPLIGA BEHtJVER ENDAST DET SOM HAR 
HtJGST NUMMER MARKERAS. 
OM IP GENOMGÄTT BADE NAGON AV SKOLFORMERNA VID SVARSALT. 1-7 OCH 
ANNAN UTBILDNING, SKALL DU DELS MARKERA DET TILLA'MPLIGA AV SVARS
ALT. 1-7, DELS ANTECKNA RESTEN AV SVARET VID "ANNAN UTBILDNING". 

TILLA'GGSFRAGAN OM UTBILDNINGSTIDEN STA'LLS ENDAST BETR. "ANNAN UT
BILDNING". SÄVITT MeJLIGT ANTECKNAS ANTALET TERMINER ELLER ÄR. 
OM SVARET AVSER KVA"LLSKURSER ELLER KORRESPONDENSKURSER, SKALL 
DETTA ANGES (TEX TEKNISKT INSTITUT, KVA'LLSKURSER UNDER TVÄ ÄR). 

När det gäller.Ert civilstånd, vilken av beteckningarna här på 
kortet stämmer bäst in på Er situation? 

lvisA svARSKORT 51. LA's EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN. I 
gift eller sammanboende ----------------------52A 

ogift eller frånskild 55A 

änka/änkling 52C 

x I> annat svar: 



52A 

1 

5 

52B 

1 

5 
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Har Er~~~~/~~~~ (motsvarande) 

ja 

nej 

--------------~ 52C 

förvärvsarbete? 

I

MARKERA "JA" A"VEN OM MAKEN/MAKANI 
XR TILLFXLLIGT ARBETSLUS 

Har h~~/h2~ tidigare haft förvärvsarbete? 

ja 

nej--------------~ 55A 

52C Vilket yrke b~E/beg~ Er make/maka (motsvarande)? 

53A 

1 

2 

3 

4 

I

TILLA
0

GGSFRAGA FUR ATT FUR-I ~ Vilket slags arbete §i'.§§!~E/ 
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN I r sysslade han/hon huvudsakligen med? 

H>yrke/sysselsättning: 

Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Er 
~~~~/~~~~ (motsvarande) b§Elb§Eg~ till? 

tjänsteman 'VISA SVARSKORT 53AI 
arbetare 

jordbrukare med eget jordbruk el ler arrende 

egen företagare utanför jordbruket 

x H>annat svar: 

53B 

1 

2 

X 

IXNKA/XNKLING (ENL. SVAR PA FRAGA 51) >-1------------i►•SSA 

Arbetar/Arbetade Er make/maka (motsvarande) i statlig, kommunal 
eller enskild tjänst? 

statlig, kommunal (även: landsting) 

enskild 

annat svar: 

53C Vet Ni ungefär hur många personer som arbetar/arbetade på Er ~e~~2/ 
~~~~§ (motsvarande) arbetsplats? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

X 

lvISA SVARSKORT 53c[ 
1 person 

2- 9 personer 

10- 49 

50- 99 

100-499 

500-999 

1000 eller fler personer 

annat svar: 



54 
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Vet Ni om Er make/maka (motsvarandel är medlem 
organisation eller-organisation för företagare 
yrkes sammanslutning? 

I

TILLA'GGSFRAGA OM I L Vilken organisation 
IP SVARAR "JA" 11---------,.~är h~D/hQ!! medlem av? 

1 --f;>ja (ange organisationens namn): 

5 nej/vet inte/vill ej svara 

av någon facklig 
eller någon annan 

-----------. 

55A Nu när vi har talat om yrken, skulle jag också vilja fråga vilket 
yrke Er far heElheg~? 

-f>yrke/sysselsättning: 

55B Vet Ni vilket parti Er far brukar/brukade rösta på? 

-{>faderns parti: 

7 vägrar svara 

8 vet inte 

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

I

TILLA
0

GGSFRÄGA OM I .. Bodde Ni i någon av städerna 
IP SVARAR "STAD" I • Stockholm, Göteborg eller Malmö? 

1 ren landsbygd 

2 samhälle 

3 stad (men ej storstad) 

4 Stoakholm, Göteborg, Malmö 

:x: -{>annat svar: 

57A 

1 

2 

Ip:s nuvarande bostad: 

lägenhet, hyresrum 

villa, radhus, jordbruk 

:x: -f> annan bostad: 

57B 

1 

2 

Hyr Ni eller äger Ni Er bostad? 

hyr bostaden 

äger bostaden (även: bostadsrätt, insatslägenhet) 

:x: f--t>annat svar: 

-------------------------------------------------
1 INTERVJUARENS NOTERING EFTER AVSLUTAD INTERVJU: 

Var bor ip? 

1 ren landsbygd 

2 samhälle 

3 stad (men ej storstad) 

4 Stoakholm, Göteborg, Malmö 

x~ev. anm.: 
I•_·----------------------------------------------
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INNEHÅLLSÖVERSIKT 

FRÄGE-
NUMMER 

1 - 3 Tidningsläsning och intresse för politik 

4 -

18 -
23 -
27 -
30 -
33 -
36 -
47 -

17 

22 

26 

29 

32 

35 

46 

57 

Regeringspolitiken, aktuella frågor 

Internationella frågor 

Energipolitik, ekonomisk politik 

Avstånd mellan partierna, organisationer 

Uppfattningar om politik i allmänhet 

Klasser och grupper 

Partipreferens, röstning 

Sociala bakgrundsuppgifter 

FÖRKORTNINGAR FÖR PARTIERNA 

VPK vänsterpartiet kommunisterna 

S socialdemokraterna 

CP centerpartiet 

FP folkpartiet 

M moderata samlingspartiet 

KDS kristen demokratisk samling 

SKP Sveriges kommunistiska parti 

KAF kommunistiska arbetarförbundet 

HAR IP VÄGRAT LÄMNA UPPGIFT OM SIN R~STNING 1976? 

Om ip vägrat besvara fråga 40 eller 41A skall du 
nu fråga om ip vill lämna upplysningcmi sin röstning 
på röstningskortet. Låt i så fall ip själv fylla i 
kortet och själv klistra igen kuvertet. 

Anteckna numret 
på röstnings
kortet här: 

r------,·1 
I, 

i •. 
L------.1.I 

b 



STATISTISKA CENTRALBYRAN 
UTREDNINGSINSTITUTET 

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
UPPSALA UNIVERSITET 

Till Er som blivit intervjuad 
Genom Er och många andras välvilliga medverkan 
har vi kunnat utföra en intervjuundersökningl'rsam
band med -årets--vat: 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. 

Staffan Wahlström 
Statistikchef 
Statistiska centralbyrån 
Utred ni ngsi nstitutet 

Olof Petersson 
Fil dr 
Statsvetenskapliga institutionen 
Uppsala universitet 



Vi hade ju tre val 
samtidigt i år, 
alltså riksdagsval, kommunfullmäktigeval och 
landstingsval. (Utom i Göteborg, Malmö och på 
Gotland, där man Inte hade landstingsval.) 
Våra frågor gäller just hur Ni rostade i de olika 
valen. Vi vill också fråga när Ni bestämde Er för 
hur Ni skulle rosta i år. 
Var god sätt kryss i den tillämpliga rutan för vart 
och ett av valen här nedan och for det svar på 
den andra frågan, som Ni tycker passar bäst in 
på Er själv. 

Riksdagsvalet 
Jag röstade på: 
D Vänsterpartiet 

kommunisterna 
O Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna 
O Centerpartiet 
O Folkpartiet 
0 Moderata samlingspartiet 
0 Kristen Demokratisk 

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

Jag röstade inte O 

Kommunfullmäktigevalet 

Jag röstade på: 
O Vänsterpartiet 

kommunisterna 

D Arbetarepartiet-
Socialdemokraterna 

0 Centerpartiet 
D Folkpartiet 
0 Moderata samlingspartiet 
0 Kristen Demokratisk 

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

Jag röstade inte O 

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

0 Jag bestämde mig under sista veckan före 
valet 

O Jag bestämde mig tidigare under hösten 
eller sommaren 

0 Jag visste sedan länge hur jag skulle rösta 

0 Jag röstade inte i något av valen i år 

Var god sätt kryss i tillämplig ruta! 

P 7024 

Nr. 3439 

Landstingsvalet 

Jag röstade på: 
O Vänsterpartiet 

kommunisterna 

D Arbetarepartiet-
Socialdemokraterna 

D Centerpartiet 
0 Folkpartiet 
0 Moderata samlingspartiet 
D Kristen Demokratisk 

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

Jag röstade Inte 0 

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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