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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 kontner 
att användas för statistisk bearbetning. Ingen utomstående kommer att få veta vad 
någon enskild person svarat på våra frågor. Själv har jag naturligtvis tystnadsplikt. 

OM UP NÄMNER ATT HAN/HON INTERVJUATS VID 19?6 ÅRS VAL 

Det är många av dem som vi intervjuar i år, som har blivit intervjuade en gång 
förut. Det beror på att vi är särskilt intresserade 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 dagstidningar brukar Ni läsa mera regelbundet? Med regelbundet 
menar jag då minst en gång i veckan. 

TILLA'GGSFRÅGA FcJR -----•: Finns det ytterligare någon nyhetsti dning Ni 
FULLSTANDIGA SVAR läser minst en gång i veckan? 

5 Läser ej tidning 

Prenumererar Ni eller någon i Ert hushåll på någon eller några av dessa 
tidningar? 

TlLLA~GSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA 

5 Nej 

...,__,.~ Vilken eller vilka tidningar? 
~ 

Är det ytterligare någon tidning Ni prenumererar på? 

Hur ofta brukar Ni läsa·( .. . TIDNING)? Ni kan svara med hjälp av det här kortet. 
Vilket av svaren stämmer bäst in på Er själv? 

LA'S UPP EN TIDNING I SA'NDER OCH VISA SVARSKORT lC. FcJR VARJE TIDNING -
RINGA IN DET SVARSALTERNATIV UP ANGER. 

Är det enligt Er mening något eller några av de politiska partierna som 
( ••• TIDNING) brukar stödja mer än andra partier? 

TILLA'GGSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA 

____ ..,~ Vilket eller vilka partier? 
~ 

LJ{S UPP EN TIDNING I SA'NDER OCH ANTECl{]lA DET PARTI/PARTIER UP ANGER. 
ANVA'ND PARTIFtiRKORTNINGAR: M,. FP, C, S, VPK, KDS. 

) 1.7,..--~------------,-----------.-------.-------------, 
::, 1 A TIDNING 1 B PRENU- l C ANTAL 

MERATION DAGAR 
JA NEJ 

1. . . . . ·• .......................... l 2 6-7 3-5 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 6-7 3-5 

3.· . . ~ ............... •, ............ l 2 6-7 3-5 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 6-7 3-5 

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . l 2 6-7 3-5 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

1 D PARTI NEJ VET INTE/ 
VILL EJ 
SVARA 

.......... 5 8 

. ......... 5 8 

.......... 5 8 

. ......... 5 8 

. ......... 5 8 

I 

J 
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Yl 

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

VISA SVARSKORT 2. LÄS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN I 
1 läser aldrig nyheter och artiklar om politik 

2 läser nyheter och artiklar om politik någon gång 

3 läser ofta nyheter och artiklar om politik 

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

x --I> annat svar: 

3 

När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Ni se_Qå/ltssna_Qå 
( ••• NYHETSPROGRAM)? 

LÄS UPP NYHETSPROGRAMMEN ETT I SJI°NDER OCH VISA SVARSKORT 3. SKRIV 
SVARSNUMRET I RUTAN. MARKERA "VET INTE/VILL EJ SVARA" MED 8. 

lFORTSÄTTNINGSFRAGA 11--•► Hur ofta brukar Ni se_Qå/lyssna_Qå 
• ( ••• NYHETSPROGRAM). 

1. 6-7 dagar i veckan 
2. 3-5 dagar i veckan 
3. 1-2 dagar i veckan 
4. mera sällan 
5. aldrig 

LJ I Rapport 

lJ Aktuellt 

LJ Morgonekot klockan 7.30 och/eller Dagens Eko klockan 18.00 i radions program 1. 
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4A Hur ofta händer det enligt Er mening att någon speciell 
politisk riktning gynnas i ( ••• PROGRAM) nlhetsraeeortering? 

VISA SVARSKORT 4A OCH L}!'S UPP PÅSTÅENDENA FtJR RAPPORT OCH AKTUELLT. 
SKRIV SVARSNUMMER I RUTAN. 
OM UP ANGER SVARSALTERNATIV 1, 2 ELLER 3 ST}!'LL TILL}fGGSFRÅGA. 
OM UP ANGER SVARSALTERNATIV 4 ELLER 8 GÅ TILL N}!'STA PROGRAM 
ALTERNATIVT FRÅGA 4B. 

I 

l. Det händer mycket ofta att någon 
speciell pol1t1sk riktning gynnas 
i nyhetsrapporteringen i ( •.• PROGRAM) 

2. Det händer ganska ofta -- 3. Det händer sällan 
4. Det händer aldrig ... Nästa 

8. Vet inte/vill ej svara 
~ program I TILL}!'GGSFRÅGA I 

eller fråga 48 

♦ 

Vilken eller vilka politiska 
riktningar gynnas? 

ANTECKNA NEDAN FtJR VARJE PROGRAM 
DE POLITISKA RIKTNINGAR UP 
NA.MNER 

Vet inte/ 
viU ej 
svara 

n 7 

LJ Rapport ~---· 8 

LJ Aktuellt 8 
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4B När det gäller nyhetssidorna i de tidningar Ni brukar läsa. Hur ofta händer det 
enligt Er mening att någon speciell politisk riktning gynnas på nyhetssidorna 
i ( .•• TIDNING)? 

VISA SVARSKORT 4B OCH Ll[S UPP PASTAENDENA FÖR VARJE TIDNING UP Ll[SER 
REGELBUNDET (se FRAGA lA). SKRIV SVARSNUMMER I RUTAN. 
OM UP ANGER SVARSALTERNATIV 1, 2 ELLER 3 ST}[LL TILLA°GGSFRAGA. 
OM UP ANGER SVARSALTERNATIV 4 ELLER 8 GA TILL NA°STA TIDNING ALTERNATIVT FRAGA 5. 

FORTSÅPTNINGSFRAGA FÖR UP ... Hur ofta händer det att någon speciell 
SOM Ll[SER FLER A"N EN TIDNING 

. 
politisk riktning gynnas på nyhets-
sidorna i ( ••. TIDNING)? 

l. Det händer m(cket ofta att någon 
speciell politisk riktning gynnas 
på nyhetssidorna i ( .•. TIDNING)? 

I 
2. Det händer ganska ofta I T ILLA"GGSFRAGA I - - 3. Det händer sällan 

+ 4. Det händer aldrig Nästa .. 
8. Vet inte/vill ej svara 

. tidning Vilken eller vilka 
eller politiska 
fråga 5 riktningar gynnas? 

- ANTECKNA NEDAN FÖR VARJE TIDNING DE 
POLITISKA RIKTNINGAR UP NÄMNER 

Vet inte/ 
viU ej 
svara 

''T ,i;,, 

LJ Tidning l 8 

LJ Tidning 2 8 

LJ Tidning 3 8 

LJ Tidning 4 8 

LJ Tidning 5 8 

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

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

1 mycket intresserad 

2 ganska intresserad 

3 inte särskilt intresserad 

4 inte alls intresserad 

X --i> annat svar: 



6A 

6B 

6 

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

TILL}J.°GGSFRÄGOR F(iR ATT FÄ 
FYLLIGA SVAR 

Svar: 

1------+~Vill Ni säga något mer om detta? 
· Är det något mer Ni särskilt uppskattar 

eller sympatiserar med hos Social
demokraterna? 

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

,5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

Är det något hos Socialdemokraterna som Ni ogillar? 

T ILLifGGSFRÄGOR F(iR ATT F A 
FYLLIGA SVAR 

Svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

,__ ____ ,..Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni ogillar 
hos Socialdemokraterna? 
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7A Är det något hos Folkpartiet som Ni särskilt uppskattar eller 
sympatiserar med? 

TILLÄGGSFRÅGOR FÖR ATT FÅ 
... Vill Ni säga nå~ot mer om detta? . 

FYLLIGA SVAR 
Är det något mer som Ni särskilt 
uppskattar eller sympatiserar med hos 
Folkpartiet? 

f-i>svar: 

' 

! 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

7B Är det något hos Folkpartiet som Ni ogillar? 

T ILLÄGGSFRÅGOR FÖR ATT FÅ : Vill Ni säga något mer om detta? 
FYLLIGA SVAR Är det något mer som Ni ogi 11 ar 

hos Folkpartiet? 

f..-i>Svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 



8A 

8B 

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

TILLÄGGSFRAGOR FÖR ATT FÄ 
FYLLIGA SVAR 

Svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

i------•-Vill Ni säga något mer om detta? 
~ Är det något mer Ni särskilt upp

skattar eller sympatiserar med hos 
Moderaterna? 

Är det något hos Moderaterna som Ni ogillar? 

TILLÄGGSFRÄGOR FÖR ATT FÄ 
FYLLIGA SVAR 

Svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill eJ svara 

_____ ,.~Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni ogillar 
hos Moderaterna? 

8 
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9A Är det något hos Centereartiet som Ni särskilt uppskattar? 

TILLA'GGSFRAGOR F[JR ATT FA 
~ Vi 11 Ni säga något mer om detta? 

FYLLIGA SVAR 
~ Är det något mer Ni särskilt uppskattar 

eller sympatiserar med hos Center-
partiet? 

f----1> S'var: 

5 nej 

8 vet inte/viU ej svara 

9B Är det något hos Centereartiet som Ni ogillar? 

TILLAGGSFRAGOR FOR ATT FA · Vi 11 Ni säga något mer om detta? 
FYLLIGA SVAR 

~ Är det något mer Ni ogillar hos 
Centerpartiet? 

f----1> Svar: 

5 nej 

8 vet inte/viU ej svara 
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lOA Är det något hos Vänsterpartiet kommunisterna som Ni särskilt uppskattar 
eller sympatiserar meo? 

TILL}fGGSFRÅGOR FtiR ATT FÅ ~ Vill Ni säga något mer om detta? 
FYLLIGA SVAR ~ Är det något mer som Ni särskilt 

uppskattar eller sympatiserar med 
hos Vänsterpartiet kommunisterna? 

f--l>svar: 

5 nej 

8 vet inte/viU eJ svara 

10B Är det något särskilt hos Vänsterpartiet kommunisterna som Ni ogillar? 

TILLA"GGSFRÅGOR FtiR ATT FÅ 
~ Vi 11 Ni säga något mer om detta? 

FYLLIGA SVAR 
Är det något mer som Ni ogillar 
hos Vänsterpartiet kommunisterna? 

f--t>Svar: 

5 nej 

8 vet inte/vi U eJ svara 



llA 

11B 

Om Ni tänker på valet i år. Är det någon eller några frågor som är viktiga 
för Er när det gäller vilket parti Ni tänker rösta på vid riksdagsvalet 
den 16 september? 

OM UP SVARAR JA i-------•~ Vilken eller vilka frågor? i--------- .... 
TILLA~GSFRAGA F~R 
FYLLIGA SVAR 

f--{>Svar: 

1-------•~ Är det ytterligare någon fråga som 
· är viktig för Er när Ni väljer parti 

i riksdagsvalet? 

5 nej, ingen fråga viktig 

? tänker inte rösta vid riksdagsvalet 

8 vet inte/vill ej svara 

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

I T ILLA
0

GGSFRAGA 

T ILLA
0

GGSFRAGA 
OM UP SVARAR JA 

--f>Parti (er): 

-------►• Skulle Ni vilja ha med något 
mer parti i regeringen? 

...-------~~Vilket eller vilka partier? . 

l1 

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

8 vet inte/vill ej svara 

NOTERA ALLA PARTIER UP NAMNER. A"VEN SVARET "SAMLINGSREGERING" ELLER 
"ALLA PART IEI?" ANTECKNAS. 

l 
I 

' 



12 
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Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Ni tycker om partiernas pol i tik 
i olika sakfrågor. På det här kortet har vi ställt samman några frågeområden 
som varit aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsätt
ningsfrågorna. 

VISASVARSKORT 12. STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR I EN FtiLJD FtiR VART OCH 
ETT AV FRÅGEOMRÅDENA. 

Är det något eller några partier som enligt Er mening har en 
bra politik i ( ... FRÅGEOMRÅDE)? 

l~ILLÄGGSFRÅGA ~-------.► Finns det ytterligare något parti som har 
. . en bra politik i ( ... FRÅGEOMRÅDE)? 

TILLÄGGSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA 

.,_ ____ ,p~Vilket eller vilka partier? 

Är det något eller några partier som 
politik i ( ... FRÅGEOMRÅDE)? 

enligt Er mening har en dålig 

I
TILLA'GGSFRÅGA 1--------P► Finns det ytterligare något parti som har en 
. . dålig politik i ( ... FRÅGEOMRÅDE)? 

TILLÄGGSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA 1-------P~Vilket eller vilka partier? 

ANTECKlVA NEDAN DE PARTIER UP NAMNER VID RESPEKTIVE FRÅGEOMRÅDE. 
ANVA'ND PARTIBETECKlVINGAR: S., FP., M., C., VPK., KDS. MARKERA 5 OM 
UP SVARAR "INGET PARTI" OCH 8 OM UP INTE VET ELLER INTE VILL SVARA. 

Parti (er) som har en Parti(er) som har 
bra_ politik dålig politik 

Sysselsättningsfrågor 5 8 5 

Frågor som rör järn-
ställdhet mellan män 
och kvinnor 5 8 5 

Frågor som rör 
löntagarfonder 5 8 5 

Energi- och 
kärnkraftsfrågor 5 8 5 

Skol- och 
utbildningsfrågor 5 8 5 

Skattefrågor 5 8 5 

Frågor som rör 
barnomsorg 5 8 5 

frågor som rör statens 
inflytande över det 
privata näringslivet 5 8 5 

en 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 



13 

13A På det här kortet finns en slags skala. 

I VISA SVARSKORT 13 AB I 
Jag skulle vilja att Ni använde den för att ange hur mycket Ni gillar eller 
ogillar de olika partierna. Ni använder plussiffror om Ni gillar ett parti. 
Ju mer Ni gillar ett parti desto högre plussiffra väljer Ni. Minussiffrorna 
använder Ni för partier Ni ogillar. Ju mer Ni ogillar något parti desto högre 
minussiffra väljer Ni. Nollpunkten på skalan markerar att Ni varken gillar 
eller ogillar ett parti. 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 
... ... - ... • ... - - - - - -

'"' '"' 

ogilZar varken gi l Zar 
starkt e'ller ogilZar 

Lirs UPP ETT PARTI I TAGET OCH FRÄGA NEDANSTÄENDE FRÄGA. 
-~ANTECKNA DEN SIFFRA UP UPPGER. GLÖM INTE PLUS- OCH MINUS

TECKEN. ANTECKNA EN 8:A OM UP INTE KAN ELLER VILL SVARA 
FtJR NÄGOT PARTI. 

LJ Var skulle Ni vilja placera Centerpartiet? 

LJ Moderaterna? 

LJ Vänsterpartiet kommunisterna? 

LJ Folkpartiet? 

LJ Socialdemokraterna? 

138 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna 
var skulle Ni placera Thorbjörn FälZdin? 

Gösta·Bohman? 

Lars Werner? 

OZa UUsten? 

Olof Palme? 

+3 +4 

... -- -

..,. 5 

. 
' 

gil for 
sta rkt 



l3C Jag skulle vilja att Ni använde en liknande skala för att ange 
hur Ni tycker att centerpartiet, moderaterna och folkpartiet skött 
sig som regeringspartier sedan valet 1976 och hur socialdemo
kraterna skött sig som oppositionsparti. 

'VISA SVARSKORT 13C I 
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 

.. 
f 

skött sig 
dåligt 

.. -- .. 
t 

skött sig 
varken bra 
eller dåligt 

STÄLL NEDANSTAENDE FRAGOR OCH ANTECKNA DE SIFF
ROR UP UPPGER. FRAGORNA INOM PARENTES KAN ANV}fN
DAS OM UP TVEKAR ELLER INTE FtiRSTAR ATT HAN/HON 

--
+2 +3 

- -- -

-- SKALL SVARA MED HJJ{LP AV SIFFRORNA PA SKALAN. 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

GLtJM INTE PLUS- OCH MINUSTECKEN. MARKERA 8:A OM 
UP INTE VILL ELLER KAN SVARA. 

Hur tycker Ni att trepartiregeringen med centerpartiet, moderaterna 
och folkpartiet skötte sig som regering åren 1976 till 1978? 
(Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera trepartiregeringen?) 

Hur tycker Ni att centerpartiet skötte sig i trepartiregeringen? 
(Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera centerpartiet?) 

Hur tycker Ni att moderaterna skötte sig i trepartiregeringen? 
(Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera moderaterna?) 

Hur tycker Ni att folkpartiet skötte sig i trepartiregeringen? 
(Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera folkpartiet?) 

Hur tycker Ni att folkpartiet skötte sig som regeringsparti 
sedan det ensamt blldaae regering hästen 1978? 
(Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera folkpartiet 
som ensamt regeringsparti?) 

Hur tycker Ni att socialdemokraterna skött sig som oppositions
parti sedan valet 1976? 
(Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera socialdemokra
terna som oppositionsparti?) 

14 

+4 +5 

- -- t 
skötts ig 
bra 
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14 Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. För var och en av dessa förslag kan Ni säga om det är: 

VISA SVARSKORT 14. LÄS UPP ALTERNATIVEN I 

l bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 
2 bra förslag: ganska viktigt att det genorngörs 
3 spelar ingen större roll 
4 dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 

5 dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 'I 

8 vet inte/vill ej svara 

! 
Lirs uPP FtfRSLAGEN ETT I TAGET ocH SKRIV svARsNuMRET I RUTAN I 

A. Om Ni använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Er åsikt om 

LJ förslaget att bygga fler barndaghem? 

LJ B. Begränsa ränteavdragen för villaägare. 

LJ C. Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet. 

LJ D. Förbjuda alla former av pornografi. 

LJ E. Inleda avvecklingen av kärnkraften snarast. 

LJ F. Socialisera de stora företagen. 

LJ G. Sänka skatten på höga inkomster. 

H. Föra över en del av företagens vinster ti 11 löntagarfonder som styrs 

LJ av de fackliga organisationerna. 

LJ I. Minska försvarsutgifterna. 

J. Höja vin- och spritpriserna kraftigt för att begränsa alkoholmissbruket 

LJ och alkoholskadorna i samhället. 

LJ K. Bestämma att hälften av antalet riksdagsledamöter måste vara kvinnor. 

LJ L. Stoppa privatbilismen i innerstäderna. 

M. Vid arbets]öshet - ge män företräde till arbete framför gifta kvinnor 

LJ vars män redan har arbete. 

N. öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin 

LJ egen kultur. 

LJ 0. Stoppa LI-hjälpen ti 11 Vietnam. 



15A Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Er 
inställning? Är Ni i huvudsak för eller emot att kärnkraften utnyttjas som 
energikälla i Sverige eller har Ni ingen bestämd åsikt i frågan? 

1 i huvudsak för kärnkraften 

2 i huvudsak emot kärnkraften ------, 
3 ingen bestämd åsikt i frågan 

--►r 16 
8 vet inte/vill ej svara -------------
X ~ annat svar: 

16 

15B Har Ni en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera tveksam? 

l 5C 

16 

1 bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill ej svara 

x f--1> annat svar: 

I debatten kring den framtida energiförsörjningen har olika skäl framförts 
för/emot att utnyttja kärnkraften som energikälla. Vilka är de viktigaste 
skalen-till att Ni är för/emot att kärnkraften utnyttjas som energikälla i 
vårt land? - - - -

UP SOM SAGT SIG VARA "I HUVUDSAK FÖR KÄRNKRAFTEN" FRAGAS OM SINA sK.A·L 
"FÖR" ATT UTNYTTJA KARNKRAFTEN. UP SOM SAGT SIG VARA "I HUVUDSAK EMOT 
KARNKRAFTEN" FRAGAS OM SINA sKA·L "EMOT" ATT UTNYTTJA K}fRNKRAFTEN. 

TILLA~GSFRAGA FÖRi----- .. ~ 'Ar det något ytterligare skäl Ni 
FYLLIGA SVAR . vill nämna? 

1---i> Svar: 

8 vet inte/vi U ej svara 

I den politiska debatten har olika förslag framförts om i vilken utsträckning 
vi skall utnyttja kärnkraften i framtiden. På det här kortet har vi samman
ställt några av de förslag som framförts. Vilket av förslagen stämmer bäst 
överens med Er egen uppfattning? 

VISA SVARSKORT 1e ocH LA·s UPP ALTERNATIVEN I 

1 Vi skall avstå från kärnkraften och direkt avveckla de aggregat som nu är 
i drift. 

2 Vi skall avstå från kärnkraften och avveckla de aggregat som nu är i drift 
under de närmaste 10 åren. 

3 Vi skall utnyttja kärnkraften och använda de 12 aggregat som redan är byggda 
eller på väg men inga fler skall tas i drift. 

4 Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de 12 som nu är byggda 
eller på väg. 

8 vet inte/vill ej svara 

x ~ annat svar: 



17 

18A 

Hur viktig är kärnkraftsfrågan för Ert val av parti vid årets riksdagsval? 

VISA SVARSKORT 17 OCH LA"S UPP ALTERNATIVEN I 
1 en av de absolut viktigaste frågorna 

2 ganska viktig fråga 

3 inte särskilt viktig fråga 

4 inte alls viktig fråga 

8 vet inte/vill ej svara 

x 1-----t> annat svar: 

Har Ni märkt någon skillnad mellan partiernas åsikter när det gäller ut
byggnaden av kärnkraften? 

1 ja, skillnad ------
5 nej, ingen skillnad t----•~ 19 
8 vet inte/vill ej svara 

17 

xf--{>annat svar: _____________________________ _ 

18B På vad sätt tycker Ni partierna skiljer sig åt? 

I VISA SVARSKORT 18B I 
1 Vi skall avstå från kärnkraften och direkt avveckla de 

aggregat som nu är i drift. 
2 Vi skall avstå från kärnkraften och avveckla de aggregat 

som nu är i drift under de närmaste 10 åren. 
3 Vi skall utnyttja kärnkraften och använda de 12 aggregat 

som redan är byggda eller på väg men inga fler skall tas 
i drift. 

4 Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än 
de 12 som nu är byggda eller på väg. 

ST}J.°LL NEDANSTAENDE FRAGA FÖR VART OCH ETT AV PARTIERNA OCH 
..--ANTECKNA SVARSNUMREN I RUTORNA. MARKERA "VET INTE/VILL EJ SVARA" 

MED 8. 

7 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

Om vi börjar med Moderata Samlingspartiet, vilket av förslagen här på 
kortet tycker Ni ligger närmast Moderata Samlingspartiets åsikt när 
det gäller utbyggnaden av kärnkraften? 
Vänsterpartiet kormrunisterna? 

FoZkparHet? 

Centerpartiet? 

Socialdemokraterna? 



19 

20A 

208 

2QC 

De svenska kärnkraftsverken är alla placerade på fyra orter längs kusten. 
Jag undrar om Ni känner till namnet på någon eller några av de orter där 
det finns kärnkraftsverk? 

TILLA'GGSFRÅGA FUR ATT ____ Känner Ni ti 11 någon mer ort? 
FÅ FYLLIGA SVAR • 

f---<> Orter: 

I ANTECKNA DE ORTER UP UPPGER I 
8 vet inte/vill ej svara 

18 

x --t> annat svar: ____________________________ _ 

Det har framförts olika förslag om att införa löntagarfonder i Sverige. 
Ett förslag innebär att man överför en del av företagens vinster till fonder 
kontrollerade av de anställda genom de fackliga organisationerna. Vilken är 
Er inställning? Är Ni i huvudsak för eller emot att löntagarfonder av detta 
slag införs i Sverige eller har Ni ingen bestämd åsikt i frågan? 

1 i huvudsak för att löntagarfonder införs 

2 i huvudsak emot att löntagarfonder införs 

3 ingen bestämd åsikt i frågan 
1-----•► 21 8 vet inte/vill ej _s_va;;;;;r_a"'-----------

x r--t>annat svar: 

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

1 bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill ej svara 

x f----i>annat svar: 

I debatten kring löntagarfonder har olika skäl framförts för/emot ett införande 
av löntagarfonder. Vilka är de viktigaste skälen till att-Ni-Tur-fgrL~~Q! att 
löntagarfonder införs i vårt land? 

UP SOM SAGT SIG VARA "I HUVUDSAK FUR LUNTAGARFONDER" FRÅGAS OM SINA 
SKA.1, "FUR" ATT INFURA LUNTAGARFONDER. UP SOM SAGT SIG VARA "I HUVUD
SAK EMOT LcJNTAGARFONDER" FRÅGAS OM SINA SK}J.'L "EMOT" L{JNTAGARFONDER. 

TILL.lfGGSFRAGA FUR-----•- Är det något ytterligare skäl 
FYLLIGA SVAR • Ni vill nämna? 

1--i>Svar: --------------------------------

8 vet inte/vill ej svara 



21 Hur viktig är frågan om löntagarfonder för Ert val av parti vid årets 
riksdagsval? 

VISA SVARSKORT 21 OCH Ll[S UPP ALTERNATIVEN I 
1 en av de absolut viktigaste frågorna 

2 ganska viktig fråga 

3 inte särskilt viktig fråga 

4 inte alls viktig fråga 

8 vet inte/vill ej svara 

x -{>annat svar: 

22A Har Ni märkt någon skillnad mellan partiernas åsikter när det gäller 
frågan om löntagarfonder i Sverige? 

22B 

1 ja., skillnad 

5 nej., ingen skillnad 
---•111 23A 

8 vet inte/vill ej svara 

x -----t> annat svar: 

Vilket eller vilka partier tycker Ni är för att införa löntagarfonder 
kontrollerade av de anställda genom de fackliga organisationerna? 

T ILLA"GGSFRAGA FcJR 
FULLSTÄNDIGA SVAR 

4Parti(er): 

1-----+-'Ar det något mer parti som är för 
att införa löntagarfonder? 

19 

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

22C 

5 inget parti 

8 vet inte/vill ej svara 

Vilket eller vilka partier tycker Ni är emot att införa löntagarfonder 
kontrollerade av de anställda genom de fackliga organisationerna? 

T ILLÄGGSFRAGA FcJR 
FULLSTÄNDIGA SVAR 

---l>Parti(er): 

5 inget parti 

1-----P~· 'Ar det något mer parti som är emot 
~ att införa löntagarfonder? 

8 vet inte/vill ej svara 

l 



23A 

, 7 

LJ 

LJ 

238 

LJ 
LJ 
LJ 

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

'VISA SVARSKORT 23A I 
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/viZZ ej svara 

LA'S UPP ETT PASTAENDE I SA'NDER OCH LAT UP VA'LJA SVARSALTERNATIV. 
SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

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

20 

B. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fort
sättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna. 

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

I VISA SVARSKORT 23B I 
Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? 

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

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

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



24A Hur ofta brukar det förekomma att det diskuteras politik bland Era bekanta 
utanför familjen? Brukar det före.komma: ofta eller bara vid något enstaka 

24B 

tillfälle eller inte alls? --

1 ofta 

2 bara vid något enstaka tillfälle 

3 inte aUs 

8 vet inte/vill ej svara 

x --1> annat svar: 

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

21 

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

I VISA SVARSKORT 24B. LltS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN. I 
1 jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik 

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

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

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

8 vet inte/vill ej svara 

x ---i;>annat svar: --------------------------------
25A 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 be
trakta Er somt ex folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller center
partist 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 -----------------------
25B Vilket parti tycker Ni bäst om? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vi U in te svara ";, 26B 

x ~ ,:J,nnat parti: 

25C En del är ju starkl 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---i> annat svar: 

25D 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 

8 vet inte/vill ej svara, nej 
inget parti----------...:- 26B 

x ----t>annat parti: 



26A 

26B 

Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderat~ samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vet inte/vill ej svara(= inget parti nämnt) 

x f--t> annat parti: 

Vilket parti tycker Ni sämst om? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vet inte/vill ej svara 

X ----t> annat parti: 

MARKERA OM MciJLIGT 
ENDAST ETT PARTI 

MARKERA OM MciJLIGT 
ENDAST ETT PARTI 

22 



27A 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

278 LJ 

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

I VISA SVARSKORT 2?AB I 

23 

På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vilja att Ni placerade de 
oolitiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Ni tycker ett parti står 
desto lägre siffra väljer Ni. Och ju mer till höger Ni tycker ett parti står 
desto högre siffra väljer Ni. 

0 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 

◄• • • • • • • • • • 
10 

• ► 
långt till varken långt till 
vänster vänster e Uer 

höger 

STifLL NEDANSTÄENDE FRÄGOR. FtJRScfK FÄ UP ATT ANGE NAGOT AV TALEN 
PA SKALAN SOM SVAR OCH NOTERA DEM I RUTORNA. MARKERA II VET INTE/ 
VILL EJ SVARA II MED 98. 

Vi börjar med Folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle 
Ni vilja placera Folkpartiet? 

Socialdemokraterna? 

Moderaterna? 

Vänsterpartiet kommunisterna? 

Centerpartiet? 

Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera Er själv? 

FtJRKLARA - OM SA BEHtiVS - ATT DENNA FRAGA Gl[LLER UPs EGEN 
POLITISKA INSTiJ."LLNING. NOTERA DET TAL UP ANGER I RUTAN. 

höger 



28 

1 
r--' 

3 

5 

8 -

Tänker Ni rösta vid valet 
ja 

kanske/vet inte säkert 

nej 

vägrar svara 

i år? 
FRÅGORNA 28 OCH 29 
AVSER RIKSDAGSVALET 

24 

29A Vilket parti tänker Ni rösta på i riksdagsvalet? 

,--

29B. 

1 vänster-partiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 center-partiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

x f-t> annat parti: 
~ ----- __ ---~ -_ -_-_ -------

7 har inte bestämt sig/vet eJ 

8 vägrar svara -
Om Ni skulle rösta, vilket parti skulle Ni i så fall rösta på? 

1 vänster-partiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 center-partiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

x 1--t> annat parti: 
..-

7 har inte bestämt sig/vet eJ 

.,.__,.~ 30A 

- 8 vägrar svara 

29C 

S tänker inte rösta vid riksdagsvalet -
ANMA.RKNING: DENNA FRÅGA STA°LLS TILL DEM SOM MARKERATS VID SVARSALT 7-8 PÅ FRÅGA 
29A RESP 7-9 PÅ FRÅGA 29B. OM UP SÅ BESTA.MT VA.

0

GRAT ATT LA.MNA NÅGON UPPLYSNING OM 
SIN PARTISYMPATI, ATT DU BEDÖMER DET SOM MENINGSLÖ

0

ST ATT STA"LLA FRÅGA 29C, FÅR 
DENNA FRÅGA {JVERHOPPAS. SKRIV I SÅ FALL "{JVERHOPPAD" VID "ANNAT SVAR" NEDAN. OM 
UP INTE VA.

0

GRAR SVARA UTAN BARA AR TVEKSAM, SKALL FRÅGA 29C ALLTID STA.
0

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?) 

i--;> Partier: --------------------

x --f>annat svar: 

7 nej, kan inte nämna partier/tveksam/vet ej 

8 vägrar svara 

9 tänker inte rösta vid riksdagsvalet 
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I UP FtfDD 20 SEPTEMBER 1958 ELLER- SENARE,..., _____________ ___.. • .32A 

30A Röstade Ni vid riksdagsvalet 1976? 

1 ja 

.3 minns inte säkert, men troligen -
5 nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade -
8 vet inte/vill ej svara -

30B Vilket parti röstade Ni på vid valet 1976? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

.3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vet inte/vill ej svara 

x --!> annat parti: 

luP FtfDD 1954 ELLER SENARE i-1----------------.► .32A 

31A Röstade Ni vid riksdagsvalet 1973? 
1 ja 

.3 minns inte säkert, men troligen 

5 nej, röstade inte/Up trori _n_t_e_U_p_r_ö_s_t_a_d_e_r----~►• 
32

A 

8 vet inte/vill ej .;..s.;..va;.;.;r;..;a.;.._ _________ _ 

31B Vilket parti röstade Ni på vid riksdagsvalet 1973? 
1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

.3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vet inte/vill ej svara 

xi--1>~, annat parti·: 
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32A Har Ni förvärvsarbete? 

I TILLA"GGSFRÅGA OM UP SVARAR JA I ► Arbetar Ni heltid eller deltid? 

I T ILLA"GGSFRÅGA OM UP SVARAR NEJ I ► .Studerar Ni? 

-1 ja, heltid 

- 2 ja, deltid 

3 ja, men tillfälligtvis arbetslös -
4 nej, s-tuderar 

5 nej, förvärvsarbetar inte 

32B Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 

TILLA"GGSFRÅGA OM UP SVARAR JA. ~ Arbetade Ni heltid eller deltid? 
FRÅGAN AVSER UPs SENASTE YRKE 

~ 

1 ja, heltid MARKERA "NEJ" OM UP ENDAST HAFT 
2 ja, deltid TILLFA"LLIGA ARBETEN UNDER SKOL-

5 nej, har aldrig haft förvärvsarbete-+35A 
FERIER. 

, . 
32C Vilket yrke b!rlb!~! Ni? 

TILLJJ.'GGSFRÅGA FcfR ATT FcfR- ~ Vilket slags arbete sisslarfsisslade .. 
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN Ni huvudsakligen med? 

X 'r-i>yrke/sysselsättning: 

FRÅGAN STA
0

LLS BÅDE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE YRKESVERKSAM UP. OM UP 
TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVA

0

NDS FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH "SYSSLADE". 

32[1 Vilken ~rlY~r Ert företags huvudsakliga verksamhet vid Er arbetsplats? 

X r-1> verksamhet: 

I 

1\ 



33A Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Ni hör/hörde 
till? 

lvISA svARSKORT 33A I 
1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 

4 egen företagare utanför jordbruket 

x --i> annat svar: 

FORMULERINGEN "SOM NI Hf5RDE 
TILL" ANVJJ.°NDS OM UP TIDIGARE 
VARIT YRKESVERKSAM, OCH FRÅ
GAN SKALL DÅ AVSE UPs SENASTE 
YRKE. 

338 Arbetar/arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 

33C 

34A 

1 statlig 

2 kommunal ( även landstingskommunal) 

3 enskild 

x f--t> annat svar: 

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 sam
hället som Ni? 

TILLACGSFRÅGA OM 
UP AR TVEKSAM 

1 tiU fördel 

3 till nackdel 

~ Anser Ni att den varit mest till i---------•~ fördel e 11 er mest t i 11 nackdel? 

5 varken till fördel eller nackdel 

8 vet inte/vill ej svara 

x f--t> annat svar: 

Har Ni någon gång bytt yrke så att Ni tidigare under någon längre tid hört 
till någon annan av de här yrkesgrupperna? Med längre tid menar jag då 
minst l år. 

I VISA SVARSKORT 34A I 
ITILLACGSFRÅGA OM UP SVARAR JAI ~-----•► Vilken av yrkesgrupperna till-
. · hörde Ni? 

1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 

4 egen företagare utanför jordbruket 

5 nej, har inte bytt yrkesgrupp ~ 35A 

x 1---t> annat svar: 

27 
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34B Artetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 
1 statlig tjänst 

2 kommunal tjänst (även landstingskommunal) 

J enskild tjänst 

X 1-1> annat svar: 

35A Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för före-
tagare eller någon annan yrkesorganisation? 

I TILLA"GGSFRAGA OM UP SVARAR JA~ ► Vilken organisation 
är Ni medlem av? 

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

-
5 nej 

8 vet inte/vi U ej svara -
ANTECKNA INTE FtlRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM UP NA"MNER NAMN 
PA EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO, TCO ELLER SACO/SR), SKALL DU FRAGA 
VILKET FtlRBUND UP TILLHtJR OCH ANTECKNA DETTA. SOM FÖRETAGARORGAN ISAT ION 
RA"KNAS OCKSA JORDBRUKSORGANISATION. 

35B Är Ni en aktiv medlem av ( ... ORGANISATION)? Med aktiv medlem menar jag att 
man går på möten några gånger per år. 

1 ja, aktiv 

5 nej, inte aktiv 

8 vet inte/vill ej svara 

X f--t> annat svar: 
'Il' 

36A Ar Ni medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? 

I TILLA"GGSFRAGA OM UP SVARAR JA I .. Vilket parti eller vilken 
politisk organisation är 
Ni medlem i? 

SKRIV UPP NAMNEN PA DET PARTI/DE ORGANISATIONER SOM UP NÄMNER. FLER 
A"N EN ORGANISATION KAN FtlREKOMMA. 

I---!> parti: I TILLA~GSFRAGA FtJR 
"SOCIALDEMOKRATERNA 11 

Är Ni individuellt eller kol-
f---t> politisk organisation: lektivt ansluten till partiet? 

1 kollektivt ansluten 

I 
2 individuellt ansluten 

5 nej 
► 37 J ansluten både kollektivt 8 vet inte/vill ej svara 

och individuellt 

8 vet inte/vill ej svara 

x ---t> annat svar: 

-~ 
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36B Är Ni en aktiv medlem av den/de politiska organisation(er) Ni är med i? Med 
aktiv medlem menar jag att-män-går på möten några gånger per år. 

1 ja., aktiv 

5 nej., inte aktiv 

B vet inte/vill ej svara 

x --t>annat svar: -------------------------------

37 Är Ni aktiv medlem i några andra organisationer förutom de fackliga och 
politiska som jag nyss frågade om? Med aktiv medlem menar jag att man går 
på möten några gånger per år. 

1 ja., aktiv 

5 nej., inte aktiv 

8 vet inte/vill ej svara 

x f--l>annat svar: -------------------------------

38 Det finns olika uppfattningar om hur man på ett effektivt sätt kan påverka 
beslut i samhället. Jag har här en lista på några olika sätt som brukar 
användas och jag skulle vilja fråga hur effektiva Ni tycker de är. Ni kan 
svara med hjälp av skalan på kortet. 

--

lvrsA SVARSKORT 38 I 
0 1 

• 
inte aUs 
effektivt 

2 

• 
3 

• 
4 

• 
5 

• 
6 

• 
? 

• 
8 

• 

Om Ni tycker ett sätt är mycket effektivt väljer Ni en hög siffra. 
Om Ni tycker att ett sätt inte alls är effektivt väljerNf en låg siffra. 

Ll{S UPP SiI'TTEN ETT I TAGET OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 
"VET INTE/VILL EJ SVARA" MARKERAS MED 98. 

9 

• 
10 

•► 
mycket 
effektivt 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

A. Om Ni nu använder skalan här på kortet, hur effektivt tycker Ni att det är 
att arbeta i politiska partier., om man vill påverka beslut i samhället 

B. arbeta i aktionsgrupper eller byalag? 

C. arbeta i fackliga organisationer? 

D. rösta i valen? 

E. ta personlig kontakt med folk som har något att säga till om? 

F. arbeta för att få uppmärksamhet i press., radio och TV? 

-----l'---- --------------------------------------



39 Jag har här en lista på olika aktiviteter som förekommer när männi'Skor 
försöker påverka beslut i samhället. För var och en av dem skulle jag 
vilja veta hur många gånger Ni deltagit i denna form av aktivitet. 
Ni kan svara med hjälp av alternativen på kortet. 

I VISA SVARSKORT 391 

l har flera gånger deltagit i denna form av aktivitet 
2 har någon gång deltagit i denna form av aktivitet 
3 har aldrig deltagit i denna form av aktivitet 
8 vet inte/vill ej svara 

...--+-1 LifS UPP AK:I'IVITETERNA EN I TAGET OCH ANTECKNA SVARSNUMRET I RUTAN. 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

A. 

B. 
c. 
D. 
E. 

F. 
G. 

Om Ni använder ett av svaren på det här kortet, hur många gånger har 
Ni deltagit i någon demonstration? 

deltagit i möte med politiskt parti? 

deltagit i möte med aktionsgrupp eller byalag? 

skrivit på någon namninsamling? 

försökt övertyga familjemedlemmar, vänner eller bekanta att rösta 
på ett visst parti? 

kontaktat press, radio ~ller TV? 

tagit personlig kontakt med någon som har något att säga till om? 

30 



40 

41 

42A 

Vilken skolutbildning har Ni genomgått? 

TILLA°GGSFRAGA FÖR 
FYLLIGA SVAR 

i-----•· Har Ni någon annan praktisk eller 
~ teoretisk utbildning? 

TILLA°GGSFRAGA FÖR 
STUDERANDE (4 I FRAGA 32A) +Vilken utbildning genomgår Ni nu? 

1 f_olkskolenivå: 

2 yrkesskolenivå: 

3 grundskole- och 
realskolenivå: 

4 gymnasienivå: 

5 studentnivå: 

6 universitetsnivå: 

enbart 6- eUer ?-årig folkskola ( äldre skolformen) 

yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig 
handelsskola etc. 

8- eller 9-årig grundskola, enhetsskola, kommunal 
mellanskola, flickskola, realskola, folkhögskola etc. 

2-årigt gymnasium, tekni?kt institut, handelsinstitut, 
studerande på denna nivå 

3-årigt gymnasium, tekniskt gymnasium, handelsgymnasium, 
studerande på denna nivå 

universitets- eller högskolestudier, studerande på 
denna nivå 

8 vet inte/vill ej svara 

x ---,>annan utbildning: 
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OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-6 }J.°R TILLA.MPLIGA BEHÖVER ENDAST DET SOM HAR 
HÖGST NUMMER MARKERAS. OM UP AVLAGT EXAMEN ELLER INTE SPELAR INGEN ROLL. VI 
A.R ENDAST INTRESSERADE AV DEN HÖGSTA NIVA UP STUDERAT/STUDERAR PA. VID TVEK
SAMMA FALL ANTECKNA UPs SVAR VID "ANNAN UTBILDNING". 

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

VISA svARSKORT 41 LA·s EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN. I 
1 gift eller sarrorzanboende 

2 ogift eller frånskild------------- .. ~ 44A 

3 änka/änkling ~ 42C 

x ;---t>annat svar: 

Har Er make/maka/sammanboende förvärvsarbete? 

jTILLA.GGSFRAGA OM UP SVARAR JA I ► Arbetar b~QLQQQ heltid eller deltid? 

IT ILLlJ.°GGSFRAGA OM UP SVARAR NEJ I ► Studerar b~QibQQ? 

1 ja, heltid 

2 Ja, deltid ~----•·42c 
3 ja, men tillfälligtvis arbetslös 

4 neJ, studerar 

5 nej, förvärvsarbetar inte 



32 
42B Har b~DLbQD tidigare haft förvärvsarbete? 

I TILLlfGGSFRAGA OM UP SVARAR JA I ~ Arbetade b~DLbQD heltid eller deltid? 

1 ja, heltid TILLFAtLIGA ARBETEN UNDER SOMMAR-
2 ja, deltid FERIER MARKERAS MED NEJ. 

5 nej, har aldrig förvärvsarbetat--+-44A 

42C Vilket yrke b~rLb~9~ Er make/maka/sammanboende? 

T ILLA'GGSFRAGA FtJR ATT FÖR- ~ Vilket slags arbete ~t~~l~rL ' 
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN stsslade_han/hon huvudsakligen med? 

~yrke/sysselsättning: 

42D Vid Er makes/makas/sammanboendes företag: 
Vilken ~rLY~r den huvudsakliga verksamheten vid den arbetsplats där b~!::!LbQ!::! 
arbetar{arbetade? 

4verksamhet: 

43A Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Er 
'!le;., ~/maka/sammanboende hör/hörde ti 11? 

I VISA SVARSKORT 43A I 
1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 

4 egen företagare utanför jordbruket 

X ~annat svar: ' 

43B ArbetarLarbetade Er make/maka/sammanboende i statlig, kommunal eller i 
I 

enskild tjänst? i 
i 
' i 

1 statlig I 
2 kommunal (även landstingskomrnunal) 

3 enskild 

X ---t> annat svar: 



44A 

44B 

45A 

45B 

46 

Jag skulle vilja ställa några frågor om Er uppväxtid. Vilket yrke 
hade Er·far när Ni växte upp? 

I MED UPPVA°XTTID MENAS ÅREN FRAM TILL 20-ÅRSÅLDERN I 
'r----1;,,yrke/sysselsättning: 

Förvärvsarbetade Er'mor när Ni växte urp eller var hon hemarbetande? 

I OM UP SVARAR "FtfRVARVSARBETADE" 1-(----•►. Vilket yrke hade hon? 

f--i>yrke/sysselsättning: 

5 mor var hemarbetande 

Kommer Ni ihåg vilket parti Er far brukade rösta på under Er uppväxttid? 

foM UP SVARAR JA' ~---------► vilket parti röstade han på? 

'r----1> faderns parti: 
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-----------------------------
5 far röstade aldrig 

8 nej, korroner inte ihåg/vet inte/vill ej svara 

Kommer Ni ihåg vilket parti Er mor brukade rösta på under Er uppväxttid? 

loM UP SVARAR JA --t---------11! "ilket parti röstade hon på? 

~ moderns parti: 

5 mor röstade aldrig 

8 nej, korroner inte ihåg/vet inte/vill ej svara 

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

I VISA SVARSKORT 461 

1 ren landsbygd 

2 samhälle på landsbygden 

3 stad, men ej storstad 

4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 

x --I> 11nnat svar: ------------------------------



47A Up's nuvarande bostad: 

1 lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 

2 villa eller radhus i småhusområde 

3 lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde 

4 lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde) 

x r-{> annan bostad: 

47B Hyr Ni eller äger Ni Er nuvarande bostad? 

48 

1 hyr bostaden 

2 äger bostaden (även: bostadsrätt, insatslägenhet) 

x --t> annat svar: 

Har Ni några hemmavarande barn? 

TILLA~GSFRAGA OM-----~ Hur många? 
UP SVARAR JA Hur_gammalt_är 

barnet/Hur _gamla 
är de? 

f,-1> an tal hemmavarande barn: 

--4>barnets/barnens ålder: 

5 nej, inga hemmavarande barn 

INTERVJUARENS NOTERINGAR EFTER AVSLUTAD 
INTERVJU: 

Var bor Up? 

1 ren landsbygd 

2 samhälle 

3 stad, men ej storstad 

4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 

x-t> ev anm: 
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INNEHALLSöVERSIKT 

FRÄGENUMMER 

1 - 5 Tidningsläsning, radio/TV och intresse f8r politik 

6 - 14 Partiernas politik, aktuella frågor 

15 - 24 Kärnkraft, Wntagarfonder, uppfattningar om politik aUmänt 

25 - 31 Partipreferens, r8stning 

32 - 34 Yrkeserfarenhet 

35 - 39 Origanisationsmedlemskap, politiskt deltagande 

40 - 48 Sociala bakgrundsuppgifter 

FöRKORTNINGAR FöR PARTIERNA 

VPK vänsterpartiet kommunisterna 

S socialdemokraterna 

C centerpartiet 

FP folkpartiet 

M moderata samlingspartiet 

KJJS kristen demokratisk samling 



! 
l 

I 
~ 
I 

VAL-
UNDERSÖKNING 

1979 

STATISTISKA CENTRALBYRAN 

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
GöTEBORGS UNIVERSITET 

Projektledare: 
Docent Sören Holmberg 
Statsvetenskapliga institutionen 
Storgatan 13 
411 24 GtJTEBORG 

Visa ditt legitimationskort 
och låt Up läsa det före 
intervjuns början! 

UB-nummer och födelseår från UB 
skall antecknas på formuläret 
innan Up kontaktas. 

Därvid stryks följande frågor: 

Up född 
20 september 1958 eller senare: 30 A-B., 

31 A-B 

Up född 1954 eller senare: 31 A-B 

1 2 

5 6 

: 

ETAPP B U 7052 

EFTERVALSINTERVJUER 

UB-nummer 

I .I 
Intervjuarnummer 

I I 

Födelseår 

Tid för intervjun: 

datum: I 1979 
-----' ---

från klockan: 

till klockan: 

3 4 

? 8 



lA 

2 
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 tystnadsplikt. 

OM UP NÄMNER ATT HAN/HON INTERVJUATS VID 19?6 ARS VAL 

Det är många av dem som vi intervjuar i år, som har blivit intervjuade en gång 
förut. Det beror på att vi är särskilt intresserade 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 dagstidningar brukar Ni läsa mera regelbundet? Med regelbundet 
menar jag då minst en gång i veckan. 

TILLl[GGSFRAGA F{JR ---•~ Finns det ytterligare någon nyhetsti dni ng Ni 
FULLSTANDIGA SVAR läser minst en gång i veckan? 

• 5 .. [,äser ej tidning 

I 

T 

1B Prenumererar Ni eller någon i Ert hushåll på någon eller några av dessa 

lC 

10 

1 A 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

; tidningar? 

t----•~· Vilken eller vilka tidningar? 
~ 

TILLÄGGSFRAGA OM 
UP SVARAR JA Är det ytterligare någon tidning Ni prenumererar på? 

,5 Nej 

Hur ofta brukar Ni läsa ( ... TIDNING)? Ni kan svara med hjälp av det här kortet. 
Vilket av svaren stämmer bäst in på Er själv? 

LA'S UPP EN TIDNING I SA'NDER OCH VISA SVARSKORT lC, F{JR VARJE TIDNING -
RINGA IN DET SVARSALTERNATIV UP ANGER. 

Är det enligt Er mening något eller några av de politiska partierna som 
( ••• TIDNING) brukar stödja~ än andra partier? 

TILLÄGGSFRAGA OM 
UP SVARAR JA 

~-•: Vilket eller vilka partier? 

L}{S UPP EN TIDNING I SÄNDER OCH ANTECKNA DET PARTI/PARTIER UP ANGER. 
AlJVA°JiJD PARTIFÖRKORTNINGAR: M, FP3 C, S, VPK., KDS. 

•' 

TIDNING l B PRENU- l C ANTAL 
MERATION DAGAR 
JA NEJ 

l D PARTI NEJ VET INTE/ I I 
VILL EJ 
SVARA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1 2 6-7 3-5 1-2 . . . . 5 8 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 2 6-7 3-5 1-2 . . . . . 5 8 

. . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . l 2 6-7 3-5 l-2 . . . . ... . 5 8 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 6-7 3-5 1-2 . . . . . 5 8 

......... . . . . . . . . .. . .... . ..... - l 2 6-7 3-5 1-2 . . . . . .. 5 8 

SCB-tryck, Örebro 1979 



2 

3 

V 

LJ 
LJ 
LJ 

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

VISA SVARSKORT 2. LÄS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN I 
1 läser aldrig nyheter och artiklar om politik 

2 läser nyheter och artiklar om politik någon gång 
3 läser ofta nyheter och artiklar om politik 

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

x -e>annat svar: -------------------

3 

När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Ni se_(?å/l1ssna_[2å 
( .•. NYHETSPROGRAM)? 

L}[S UPP NYHETSPROGRAMMEN ETT I Sl'i°NDER OCH VISA SVARSKORT 3. SKRIV 
SVARSNUMRET I RUTAN. MARKERA "VET INTE/VILL EJ SVARA" MED 8. 

IFORTS)fTTNINGSFRAGA ,i--•► Hur ofta brukar Ni se_eå/lyssna_eå 
. ( . •. NYHETSPROGRAM). 

l. 6-7 dagar i veckan 

2. 3-5 dagar i veckan 

3. 1-2 dagar i veckan 

4. mera sällan 

5. aldrig 

Rapport 

Aktue 11 t 

Morgonekot klockan 7.30 och/eller Dagens Eko klockan 18.00 i radions program l. 



4 

4A Hur ofta händer det enligt Er mening att någon speciell 
politisk riktning· gynnas i ( ••• PROGRAM) nthetsraeeortering? 

VISA SVARSKORT 4A OCH LlJ.'S UPP PÅSTÅENDENA FtlR RAPPORT OCH AKTUELLT. 
SKRIV SVARSNUMMER I RUTAN. 
OM UP ANGER SVARSALTERNATIV 1, 2 ELLER 3 STÄLL TILLÄGGSFRÅGA. 
OM UP ANGER SVARSALTERNATIV 4 ELLER 8 GÅ TILL NJ(STA PROGRAM 
ALTERNATIVT FRÅGA 4B. 

l. Det händer mycket ofta att någon 
speciell pol1t1sk riktning gynnas 
i nyhetsrapporteringen i ( ••• PROGRAM) 

2. Det händer ganska ofta --3. Det händer sällan 

4. Det händer aldrig .._Nästa 
~ program I TILLifGGSFRÅGA I 

8. Vet inte/viZZ ej svara eller fråga 4B 

i 

Vilken eller vilka politiska 
riktningar gynnas? 

ANTECKNA NEDAN FtlR VARJE PROGRAM 
DE POLITISKA RIKTNINGAR UP 
NA.MNER 

Vet inte/ 
viZZ ej 
svara 

17 

LJ Rapport 8 

LJ Aktuellt 8 



5 

4B När det gäller nyhetssidorna i de tidningar Ni brukar läsa. Hur ofta händer det 
enligt Er mening att någon speciell politisk riktning gynnas på n~hetssidorna 
i ( ••• TIDNING)? 

VISA SVARSKORT 4B OCH LJ[S UPP PASTAENDENA FciR VARJE TIDNING UP LA'SER 
REGELBUNDET (se FRAGA 1A). SKRIV SVARSNUMMER I RUTAN. 
OM UP ANGER SVARSALTERNATIV 1, 2 ELLER 3 STALL TILLÄGGSFRAGA. 
OM UP ANGER SVARSALTERNATIV 4 ELLER 8 GA TILL NA'STA TIDNING ALTERNATIVT FRAGA 5. 

FORTSA
0

TTNINGSFRAGA FciR UP • Hur ofta händer det att någon speciell 
SOM LJ[SER FLER }J.°N EN TIDNING 

. 
politisk riktning gynnas på nyhets-
sidorna i ( ... TIDNING)? 

l. Det händer mxcket ofta att någon 
speciell politisk riktning gynnas 
på nyhetssidorna i ( ... TIDNING)? 

I 
2. Det händer ganska ofta I T ILLA

0

GGSFRAGA I - - 3. Det händer sällan 
+ 4. Det händer aldrig I Nästa .. 

Vet inte/vill ej svara I 
~ tidning Vilken eller vilka B. 

eller politiska 
fråga 5 riktningar gynnas? 

- ANTECKlvA NEDAN FciR VARJE TIDNING DE 
POLITISKA RIKTNINGAR UP NAMNER 

Vet inte/ 
viU ej 
svara 

','7 '"' ,, 

LJ Tidning l 8 

LJ Tidning 2 8 i 
j 

LJ 
; 

Tidning 3 8 
,, 

' ,, 

LJ Tidning 4 8 i 

LJ Tidning 5 8 

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

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

1 mycket intresserad 

2 ganska intresserad 

3 inte särskilt intresserad 

4 inte alls intresserad 

x ---i> annat svar: 

-



6A 

6B 

I 

6 

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

TILL}.J.°GGSFRÅGOR FtfR ATT FÅ 
FYLLIGA SVAR 

--t>Svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill eJ svara 

..,.... ____ .,..~Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer Ni särskilt uppskattar 
eller sympatiserar med hos Social
demokraterna? 

Är det något hos Socialdemokraterna som Ni ogillar? 

TILLÄ°GGSFRÅGOR FtfR ATT FÅ 
FYLLIGA SVAR 

----t.> Svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

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

hos Socialdemokraterna? 



7 

7A Är det något hos Folkpartiet som Ni särskilt uppskattar eller 
sympatiserar med? 

TILLlJ.°GGSFRÅGOR FtJR ATT FÅ 
~ Vill Ni säga något mer om detta? 

FYLLIGA SVAR 
Är det något mer som Ni särskilt 
uppskattar eller sympatiserar med hos 
Folkpartiet? 

f--t>svar: 

5 nej 

8 vet inte/vi U ej svara 

78 Är det något hos Folkpartiet som Ni ogillar? 

T ILIJJ.°GGSFRÅGOR FtJR ATT FÅ ~ Vill Ni säga något mer om detta? 
FYLLIGA SVAR Är det något mer som Ni ogillar 

hos Folkpartiet? 

f--t>Svar: 

5 nej 

8 vet inte/viU ej svara 



r 

j 
I 

8A 

8B 

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

TILLÄGGSFRÅGOR FJR ATT FÅ 
FYLLIGA SVAR 

5 neJ 

8 vet inte/vill ej svara 

i--------+~ Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer Ni särskilt upp
skattar eller sympatiserar med hos 
Moderaterna? 

Är det något hos Moderaterna som Ni ogillar? 

TILLÄGGSFRÅGOR FJR ATT FA 
FYLLIGA SVAR 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

i------~•Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni ogillar 
hos Moderaterna? 

8 



9 

9A Är det något hos Centereartiet som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? 

TILLA'GGSFRÄGOR FÖR ATT FÅ 
• Vill Ni säga något mer om detta? 

FYLLIGA SVAR 
· Är det något mer Ni särskilt uppskattar 
eller sympatiserar med hos Center-
partiet? 

~S'var: 

5 nej 

8 vet inte/viU ej svara 

9B Är det något hos Centereartiet som Ni ogillar? 

TILLÄGGSFRÄGOR FÖR ATT FÅ 
. Vill Ni säga något mer om detta? . 

FYLLIGA SVAR 
Är det något mer Ni ogillar hos 
Centerpartiet? 

1--1> Svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 



lOA 

l 0B 

--- -------------------
10 

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

TILLiJ.'GGSFRÅGOR FtiR ATT FÅ -----·~ Vi 11 Ni säga något mer om detta? 
FYLLIGA SVAR Är det något mer som Ni särskilt 

uppskattar eller sympatiserar med 
hos Vänsterpartiet kommunisterna? 

!-!>svar: 

5 nej 

8 vet inte/viZZ ej svara 

Är det något särskilt hos Vänsterpartiet kommunisterna som Ni ogillar? 

TILLiJ.'GGSFRÅGOR FtiR ATT FÅ 
FYLLIGA SVAR 

:......c>svar: 

5 nej 

8 vet inte/viZZ ej svara 

1------•~ Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni ogillar 
hos Vänsterpartiet kommunisterna? 



llA Om Ni tänker på valet i år. Var det någon eller några frågor som var viktiga 
för Er när det gällde vilket parti Ni röstade på vid riksdagsvalet den 
16 september? 

~o_M_u_P_s_vA_R_A_R_J_A _ __,-----~L Vilken eller vilka frågor? 

T ILLlJ.°GGSFRAGA FtJR 
FYLLIGA SVAR 

i------- .. L Var det ytterligare någon fråga som 
~ var viktig för Er när Ni valde parti 

i riksdagsvalet? 

Svar: 

5 nej, ingen fråga viktig 

7 röstade inte vid riksdagsvalet 

8 vet inte/vill ej svara 

FRÄGA 11B FINNS INTE MED I FORMULifRET FtJR DENNA ETAPP 

11 



12 

12 

Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Ni tycker om partiernas politik 
i olika sakfrågor. På det här kortet har vi ställt samman några frågeområden 
som varit aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsätt
ningsfrågorna. 

VISA SVARSKORT 12. STA.1,L NEDANSTAENDE FRAGOR I EN Ft5LJD FtJR VART OCH 
ETT AV FRAGEOMRÅDENA. 

Är det något eller några partier som enligt Er mening har en 
bra politik i ( ... FRÅGEOMRADE)? 

l
~ILLJ[GGSFRÅGA li------_,.► Finns det ytterligare något parti som har 

. . en bra politik i ( ... FRÅGEOMRÅDE)? 

TILLA"GGSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA 

i------•~Vilket eller vilka partier? 

Är det något eller några partier som 
politik i ( ... FRÅGEOMRÅDE)? 

enligt Er mening har en dålig 

l
~ILLlJ.°GGSFRÅGA .,.1-------.► Finns det ytterligare något parti som har en 
. _ dålig politik i ( ... FRÅGEOMRADE)? 

T ILLl{GGSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA i------•~Vilket eller vilka partier? 

ANTECKNA NEDAN DE PARTIER UP NJfMNER VID RESPEKTIVE FRÅGEOMRÅDE. 
ANVifND PARTIBETECKNINGAR: S, FP, M, C, VPK, KDS. MARKERA 5 OM 
UP SVARAR "INGET PARTI" OCH 8 OM UP INTE VET ELLER INTE VILL SVARA. 

Parti(er) som har en Parti(er) som har 
bra politik dålig politik 

Sysselsättningsfrågor 5 8 5 

Frågor som rör järn-
ställdhet mellan män 
och kvinnor 5 8 5 

Frågor som rör 
löntagarfonder 5 8 5 

Energi- och 
kärnkraftsfrågor 5 8 5 

Skol- och 
utbildningsfrågor 5 8 5 

Skattefrågor 5 8 5 

Frågor som rör 
barnomsorg 5 8 5 

Frågor som rör statens 
inflytande över det 
privata näringslivet 5 8 5 

en 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 
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13A På det här kortet finns en slags skala. 

I VISA SVARSKORT 13 AB I 
Jag skulle vilja att Ni använde den för att ange hur mycket Ni gillar eller 
ogillar de olika partierna. Ni använder plussiffror om Ni gillar ett parti. 
Ju mer Ni gillar ett parti desto högre plussiffra väljer Ni. Minussiffrorna 
använder Ni för partier Ni ogillar. Ju mer Ni ogillar något parti desto högre 
minussiffra väljer Ni. Nollpunkten på skalan markerar att Ni varken gillar 
eller ogillar ett parti. 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 

• . .. - . .. - - - - - -·~ ' 

ogillar varken gillar 
starkt eller ogillar 

LÄS UPP ETT PARTI I TAGET OCH FRÅGA NEDANSTÅENDE FRÅGA. 
_ ....... ANTECKNA DEN SIFFRA UP UPPGER. GL<5M INTE PLUS- OCH MINUS

TECKEN. ANTECKNA EN 8:A OM UP INTE KAN ELLER VILL SVARA 
F<5R NÅGOT PARTI. 

LJ Var skulle Ni vilja placera Centerpartiet? 

LJ Moderaterna? 

LJ Vänsterpartiet kommunisterna? 

LJ Folkpartiet? 

LJ Socialdemokraterna? 

13B 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna 
var skulle Ni placera Thorbjörn Fälldin? 

Gösta·Bohman? 

Lars Werner? 

Ola UUsten? 

Olof Palme? 

+3 +4 
. -- -

+5 

' 

gillar 
starkt 
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14 Jag ska 11 nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. För var och en av dessa förslag kan Ni säga om det är: 

VISA SVARS KORT 14. Ll{S UPP ALTERNATIVEN I 

l bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 
2 bra förslag: ganska viktigt att det genomgörs 
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 

LÄS UPP FORSLAGEN ETT I TAGET OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN I 
!_ --·---

A. Om Ni använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Er åsikt om 

LJ förslaget att bygga fler barndaghem? 

LJ B. Begränsa ränteavdragen för villaägare. 

LJ C. Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet. 

LJ D. Förbjuda alla former av pornografi. 

LJ E. Inleda avvecklingen av kärnkraften snarast. 

LJ F. Socialisera de stora företagen. 

LJ G. Sänka skatten på höga inkomster. 

' H. Föra över en del av företagens vinster till löntagarfonder som styrs ' 

LJ av de fackliga organisationerna. 

LJ I. Minska försvarsutgifterna. 

J. Höja vin- och spritpriserna kraftigt för att begränsa alkoholmissbruket 

LJ och alkoholskadorna i samhället. 

LJ K. Bestämma att hälften av antalet riksdagsledamöter måste vara kvinnor. 

lJ L. Stoppa privatbilismen i innerstäderna. 

M. Vid arbetslöshet - ge män företräde till arbete framför gifta kvinnor 

LJ vars män redan har arbete. 

N. öka det ekonomiska stödet ti 11 invandrarna så att de kan bevara sin 

lJ egen kultur. 

lJ 0. Stoppa U-hjälpen ti 11 Vietnam. 

LJ P. Stoppa den kemiska besprutningen i skogen genast. 

L, 



15A Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Er 
inställning? Är Ni i huvudsak för eller emot att kärnkraften utnyttjas som 
energikälla i Sverige eller har Ni ingen bestämd åsikt i frågan? 

1 i huvudsak för kärn,kraften 

2 i huvudsak emot kärn,kraften 

3 ingen bestämd åsikt i fråg-an-----, 
.... --i►~ 16 

8 vet inte/vill ej svara ----------
X I--!> annat svar: 

15 

15B Har Ni en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera tveksam? 

l 5C 

16 

1 bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill ej svara 

x f--1> annat svar: 

I debatten kring den framtida energiförsörjningen har olika skäl framförts 
för/emot att utnyttja kärnkraften som energikälla. Vilka är de viktigaste 
skalen-till att Ni är för/emot att kärnkraften utnyttjas som energikälla i 
vårt land? - - - -

UP SOM SAGT SIG VARA "I HUVUDSAK FÖR K}fäNKRAFTEN" FRÄGAS OM SINA SKA°L 
"FÖR" ATT UTNYTTJA KARNKRAFTEN. UP SOM SAGT SIG VARA "I HUVUDSAK EMOT 
KARNKRAFTEN" FRAGAS OM SINA SKA°L "EMOT" ATT UTNYTTJA KARNKRAFTEN. 

TILLA.
0

GGSFRÄGA FtJR i-----p:_-Är det något ytterligare skäl Ni 
FYLLIGA SVAR vill nämna? 

--t>Svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

1 

2 

I den politiska debatten har olika förslag framförts om i vilken utsträckning 
vi skall utnyttja kärnkraften i framtiden. På det här kortet har vi samman
ställt några av de förslag som framförts. Vilket av förslagen stämmer bäst 
överens med Er egen uppfattning? 

VISA SVARSKORT 16 OCH LA.
0

S UPP ALTERNATIVEN ' 

Vi skall avstå från kärn,kraften och direkt avveckla de aggregat som nu är 
i drift. 

Vi skall avstå från kärn,kraften och avveckla de aggregat som nu är i drift 
under de närmaste 10 åren. 

3 Vi skall utnyttja kärn,kraften och använda de 12 aggregat som redan är byggda 
eller på väg men inga fler skall tas i drift. 

4 Vi skall utnyttja kärn,kraften och bygga fler aggregat än de 12 som nu är byggda 
eller på väg. 

8 vet inte/vill ej svara 

x r--{> annat svar: 



17 Hur viktig var kärnkraftsfrågan för Ert val av parti vid årets riksdagsval? 

VISA SVARSKORT 17 OCH Lil.°S UPP ALTERNATIVEN I 
1 en av de absolut viktigaste frågorna 

2 ganska viktig fråga 

3 inte sä:I'skilt viktig fråga 

4 inte alls viktig fråga 

8 vet inte/vill ej svara 

x 1...-...t> annat svar: 

18A Har Ni märkt någon skillnad mellan partiernas åsikter när det gäller ut
byggnaden av kärnkraften? 

1 ja, skillnad ------
5 nej, ingen skillnad 

1----•: 19 
8 vet inte/vill ej svara 

x f----{>annat svar: 

18B På vad sätt tycker Ni partierna skiljer sig åt? 

'VISA SVARSKORT 18B I 
1 Vi skall avstå från kärnkraften och direkt avveckla de 

aggregat som nu är i drift. 
2 Vi skall avstå från kärnkraften och avveckla de aggregat 

som nu är i drift under de närmaste 10 åren. 
3 Vi skall utnyttja kärnkraften och använda de 12 aggregat 

som redan är byggda eller på väg men inga fler skall tas 
i drift. 

4 Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än 
de 12 som nu är byggda eller på väg. 

ST}'J.°LL NEDANSTÄENDE FRÄGA FtJR VART OCH ETT AV PARTIERNA OCH 
--ANTECKNA SVARSNUMREN I RUTORNA. MARKERA "VET INTE/VILL EJ SVARA" 

MED 8. 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

Om vi börjar med Moderata Samlingspartiet, vilket av förslagen här på 
kortet tycker Ni ligger närmast Moderata Samlingspartiets åsikt när 
det gäller utbyggnaden av kärnkraften? 
Vänsterpartiet kommunisterna? 

Fo lkpart1'.et? 

Centerpartiet? 

Socialdemokraterna? 

16 



19 De svenska kärnkraftsverken är alla placerade på fyra orter längs kusten. 
Jag undrar om Ni känner till namnet på någon eller några av de orter där 
det finns kärnkraftsverk? 

TILL.A°GGSFRAGA FÖR ATT~--•~ Känner Ni till någon mer ort? 
FA FYLLIGA SVAR , 

1--t> Orter: 

8 vet inte/vill ej svara 

x -t> annat svar: 

I ANTECKNA DE ORTER UP UPPGER I 

·1; 
I I 

20A Det har framförts olika förslag om att införa löntagarfonder i Sverige. 
Ett förslag innebär att man överför en del av företagens vinster till fonder 
kontrollerade av de anställda genom de fackliga organisationerna. Vilken är 
Er inställning? Är Ni i huvudsak för eller emot att löntagarfonder av detta 
slag införs i Sverige eller har Ni ingen bestämd åsikt i frågan? 

1 i huvudsak för att löntagarfonder införs 

2 i huvudsak emot att löntagarfonder införs 

3 ingen bestämd åsikt i frågan 
i-------..► 21 8 vet inte/vill ej ... s.;..v""'ar_a;;:;.... ________ __, 

x --[>annat svar: 

20B Har Ni en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera 

20C 

tveksam? 
1 bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill ej svara 

x --t> annat svar: 

I debatten kring löntagarfonder har olika skäl framförts för/emot ett införande 
av löntagarfonder. Vilka är de viktigaste skälen till att-Ni-~r-fgrL~~Q! att 
löntagarfonder införs i vårt land? 

UP SOM SAGT SIG VARA "I HUVUDSAK FÖR LÖNTAGARFONDER" FRAGAS OM SINA 
sKA·L "FÖR" ATT INFÖRA LÖNTAGARFONDER. UP SOM SAGT SIG VARA "I HUVUD
SAK EMOT LÖNTAGARFONDER" FRAGAS OM SINA SKA

0

L "EMOT" LÖNTAGARFONDER. 

TILL}[GGSFRAGA FÖR....,_ ____ ,.~ Är det något ytterligare skäl 
FYLLIGA SVAR Ni vill nämna? 

!--!>Svar: 

8 vet inte/vill ej svara 



21 

22A 

22B 

22C 

Hur viktig var frågan om löntagarfonder för Ert val av parti vid årets 
riksdagsval? 

VISA SVARSKORT 21 OCH LifS UPP ALTERNATIVEN I 
1 en av de absolut viktigaste frågorna 

2 ganska viktig fråga 

3 inte särskilt viktig fråga 

4 inte alls viktig fråga 

8 vet inte/vill ej svara 

x 1-----t>annat svar: 

Har Ni märkt någon skillnad mellan partiernas åsikter när det gäller 
frågan om löntagarfonder i Sverige? 

1 ja, skiUnad 

5 neJ, ingen skillnad 

8 vet inte/vill ej svara 

x--t>annat svar: 

1---•• 23A 

Vilket eller vilka partier tycker Ni är för att införa löntagarfonder 
kontrollerade av de anställda genom de fackliga organisationerna? 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR 
FULLSTÄNDIGA SVAR 

~ Parti (er) : 

5 inget parti 

1-----•~Är det något mer parti som är för 
~ att införa löntagarfonder? -

8 vet inte/vill ej svara 

Vilket eller vilka partier tycker Ni är emot att införa löntagarfonder 
kontrollerade av de anställda genom de fackliga organisationerna? 

TILL.A'GGSFRÅGA FÖR 
FULLSTÄNDIGA SVAR 

----i>Parti(er): 

5 inget parti 

1-----•~ Är det något mer parti som är emot 
att införa löntagarfonder? 

8 vet inte/vill ej svara 

18 



23A Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den 
politiska diskussionen. 

I VISA SVARSKORT 2.3A I 
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. 

1 instämmer helt 
2 instämmer i stort sett 
3 i stort sett motsatt åsikt 
4 helt motsatt åsikt 
8 vet inte/vill ej svara 

19 

__ Ll{S UPP ETT PASTAENDE I S}{NDER OCH LAT UP V}J.'LJA SVARSALTERNATIV. 

LJ 

LJ 

23B 

, 7 

LJ 
LJ 
LJ 

SKE.IV SVARSNUMRET I RUTAN. 

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

B. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fort
sättningen hellre borde minska än öka bidrag och städ åt medborgarna. 

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

I VISA SVARSKORT 2.3B I 
Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? 

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

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

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

I 

: 



24A 

24B 

24C 

24D 

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

1 ofta 

2 bara vid något enstaka tillfälle 

3 inte aUs 

8 vet inte/vill ej svara 

x --t> annat svar: 

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

20 

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

lvISA SVARSKORT 24B. LÄS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN. I 
1 jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik 

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

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

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

8 vet inte/vill ej svara 

x --t;>annat svar: 

I vilken utsträckning hade Ni tillfälle att se på de program som TV sände 
inför valet i år? 

Såg Ni på den avslutande partiledardebatten i TV fredagen före valet den 
16 september. 

I VISA SVARSKORT 24C I 

1 ja, såg hela partiledardebatten 

2 ja, såg en del av partiledardebatten 

5 nej, såg inte partiledardebatten 

x --t;>annat svar: 

1 

2 

3 

8 

Hur många av partiledarutfrågningarna i TV såg Ni? 

I VISA SVARSKORT 24D I 
såg ingen av partiledarutfrågningarna 

sag 1-2 av partiledarutfrågningarna 

såg 3 eller fler av partiledarutfrågningarna 

vet inte/viU ej svara 

x --1> annat svar: 



25A 

.. 

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 ::...:....;:.:::....:c... _______________________________________ _ l 

21 

25B Vilket parti tycker Ni bäst 
1 vänsterpartiet kommunisterna 

om? 250 Är det något parti som Ni ändå 
tycker Er stå närmare än de andra 
partierna? (Vilket parti?) 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 viU inte svara ► 26B 

x ----t> annat parti: 

25C 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 rarti? 

1 ja., starkt övertygad 

5 nej., inte starkt övertygad 

x ~ annat svar: ---------
26A Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vet inte/vill ej svara., nej., 
inget parti ~ 26B 

x--l> annat parti: 

MARKERA OM M{JJLIGT 
ENDAST ETT PARTI 

8 vet inte/vill ej svara(= inget parti närrmt) 

x --t> annat parti: 

26B Vilket parti tycker Ni sämst om? 
1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vet inte/vill ej svara 

x --t> annat parti: 

MARKERA OM M{JJLIGT 
ENDAST ETT PARTI 

t 

; 



27A 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

27B LJ 

l 

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

I VISA SVARSKORT 2?AB I 

22 

På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vilja att Ni placerade de 
oolitiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Ni tycker ett parti står 
desto lägre siffra väljer Ni. Och ju mer till höger Ni tycker ett parti står 
desto högre siffra väljer Ni. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

◄• • • • • • • • • • 
10 

• ► 
långt till varken långt till 
vänster vänster eUer 

höger 

STA"LL NEDANSTÅENDE FRÅGOR. FrJRSrJK FÅ UP ATT ANGE NÅGOT AV TALEN 
PÅ SKALAN SOM SVAR OCH NOTERA DEM I RUTORNA. MARKERA II VET INTE/ 
VILL EJ SVARA" MED 98. 

Vi börjar med Folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle 
Ni vilja placera Folkpartiet? 

Socialdemokraterna? 

Moderaterna? 

Vänsterpartiet korronunisterna? 

Centey,partiet? 

Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera Er själv? 

FrJRKLARA - OM SÅ BEHrJVS - ATT DENNA FRÅGA GA
0

LLER UPs EGEN 
POLITISKA INSTAT,LNING. NOTERA DET TAL UP ANGER I RUTAN. 

höger 



28 

._ _ ___. 

Röstade Ni vid årets val? 

1 ja 

3 ja, men inte i aUa valen ... 
5 nej, röstade inte -------•~ 29E ... 

.-B vägrar svara ---------•~ 30A 

29A Vi hade ju flera val samtidigt i år. 
Vilket parti röstade Ni på i riksdagsvalet? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

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

~8 vägrar svara 

STJJ.°LL DEN/DE TILLAMPLIGA 
AV FRÅGORNA 29A-29C 

STRYK tlVER FRÅGAN 
OM UP INTE RtlSTAT 
I RIKSDAGSVALET 

29B Vilket parti röstade Ni på i valet till kommunalfullmäktige? 
1 Vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

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

8 vägrar svara 

STRYK tlVER FRÅGAN 
OM UP INTE RtJSTAT 
I FULLMlfKTIGEVALET 

OM UP ENLIGT UB BOR I GtJTEBORG, MALMtJ 
ELLER PÅ GOTLAND (HAR EJ LANDSTINGSVAL)-----:. 29 D 

29C Vilket parti röstade Ni på i landstingsvalet? 
1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

x -I> annat parti ( ange vilket): 

8 vägrar svara 

STRYK tJVER FRÅGAN 
OM UP INTE RtlSTAT 
I LANDSTINGSVALET 

23 
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24 
290 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? 

-
1 under sista veckan före valet 

2 tidigare under hösten och sommaren 

3 Up visste sedan länge hur Up skulle rösta 

8 vet inte/vill ej svara 
I 
I 

X ---t> annat svar: 
'---

29E FRÄGA 29E STÄLLS ENDAST TILL UP SOM INTE R{}STAT 19?9 
(DVS AVSTÄTT FRÄN ATT RÖSTA I ALLA DE TRE VALEN I ÄR.) 

Vilket parti sku 11 e Ni ha rösta på, om Ni hade röstat? 

TILLÄGGSFRÄGA OM ... Vilket parti är det mest troligt 
UP ÄR TVEKSAM 

.. 
att Ni skulle röstat på? 

--t> parti: 

8 vet inte/vi U ej svara 

I UP FÖDD 20 SEPTEMBER 1958 ELLER SENARE ! 32A 

~-
30A Röstade Ni vid riksdagsvalet 1976? 

1 ja 

3 minns inte säkert, men troligen 

5 nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade ,➔ JlA 

8 vet inte/vill ej svara 

! 

30B Vilket parti röstade Ni på vid valet 1976? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 
! 8 vet inte/vi U ej svara ! 

: 

x -t> annat parti: 

31A Röstade Ni vid riksdagsvalet 1973? 
1 ja 

3 minns inte säkert, men troligen 

5 nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade I ._ 32A 
8 vet inte/vill ej svara 

I 

I, 

i 

! 

iii 
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318 Vilket parti röstade Ni på vid riksdagsvalet 1973? 
1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet I 
4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vet inte/viU ej svara 

- '.:"-annat parti : -

32A Har Ni förvärvsarbete? 

I TILLJ'[GGSFRAGA OM UP SVARAR JA I ► Arbetar Ni heltid eller deltid? 

I TILU'iGGSFRAGA OM UP SVARAR NEJ I ► .Studerar Ni? 

....-
1 ja, heltid 

- 2 ja, deltid 

...l.. ja, men tillfälligtvis arbetslös 

4 nej, studerar 

5 neJ, förvärvsarbetar inte 

328 Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 

TILLJJ.°GGSFRAGA OM UP SVARAR JA. .. Arbetade Ni heltid eller deltid? 
FRAGAN AVSER UPs SENASTE YRKE -

1 Ja, heltid MARKERA "NEJ" OM UP ENDAST HAFT 
2 ja, deltid TILLFALLIGA ARBETEN UNDER SKOL-

5 nej, har aldrig haft förvärvsarbete-.35A 
FERIER. 

V 

32C Vilket yrke b~rfb~9~ Ni? 

TILLJJ.°GGSFRAGA FÖR ATT FÖR- L Vilket slags arbete s1sslaris1sslade -
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN Ni huvudsakligen med? 

X -i> yrke/sysse Zsättning: 

FRAGAN STA
0

LLS BADE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE YRKESVERKSAM UP. OM UP 
TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVA

0

NDS FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH "SYSSLADE". 

32D Vilken ~rL~~r Ert företags huvudsakliga verksamhet vid Er arbetsplats? 

X -I> verksamhet: 



'·' 

33A Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Ni hör/hörde 
ti 11? 

I VISA SVARSKORT 33A I 
1 tjänsteman 

2 arbetare 

3 jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 

4 egen företagare utanför jordbruket 

x f---t> anrtat svar: 

FORMULERINGEN "SOM NI HURDE 
TILL" ANV}i."NDS OM UP TIDIGARE 
VARIT YRKESVERKSAM, OCH FRÅ
GAN SKALL DÅ AVSE UPs SENASTE 
YRKE. 

338 Arbetar/arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 

33C 

1 statlig 

2 kommunal (även ZandstingskommunaZ) 

3 enskild 

x f---t> annat svar: 

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 sam
hället som Ni? 

T ILLJfGGSFRÅGA OM 
UP AR TVEKSAM 

1 tiZZ fördel 

3 ti Z Z nackdel 

t--------•· Anser Ni att den varit mest till 
· fördel eller mest ti 11 nackdel? 

5 varken till fördel eller nackdel 

8 vet inte/vill ej svara 

x --t> annat svar: 

26 
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33D 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 UP NAMNER] 

vpk s (!' fp m 6 "aUa partier" ? nej, inget parti 

8 vet inte/vill ej svara annat parti: 

E Är det något eller några partier som missgynnar jordbrukarna? 

vpk s c· fp m 6 "alla partier" ? nej, inget parti 

8 vet inte/viU ej svara annat parti: 

F Är det något eller några parti er som gynnar småföretagarna? 

vpk s C' fp m 6 "al la partier" ? nej, inget parti 

8 Vet inte/viU ej svara annat parti: 

G Är det något eller några partier som missgynnar småföretagarna? 

vpk s C' fp m 6 "alla partier" ? nej, inget parti 

8 Vet inte/viU ej svara annat parti: 

H Är det något eller några partier som gynnar storföretagarna? 

vpk s c· fp m 6 "alla partier" ? nej, inget parti 

8 vet inte/viU ej svara annat parti: 

I Är det något eller några partier som missgynnar storföretagarna? 

vpk s e fp m 6 "alla partier" ? nej, inget parti 

8 vet inte/viU ej svara annat parti: 

J Är det något eller några partier som gynnar arbetarna? 

vpk s c· fp m 6 "alla partier" ? neJ, inget parti 

8 Vet inte/viU ej svara annat parti: 

K Är det något eller några partier som missgynnar arbetarna? 

vpk s C fp m 6 "al la partier" ? nej, inget parti 

8 vet inte/viU ej svara annat parti: 

L Är det något eller några partier som gynnar tjänstemännen? 

vpk s c· fp m 6 "al la partier" ? nej, inget parti 

8 vet inte/viU ej svara annat parti: 

M Är det något eller några partier som missgynnar tjänstemännen? 

vpk s c· fp m 6 "al la partier" ? nej, inget parti 

8 Vet inte/viU ej svara annat parti: 



34A Har Ni någon gång bytt yrke så att Ni tidigare under någon längre tid hört 
till någon annan av de här yrkesgrupperna? Med längre tid menar jag då 
minst 1 år. 

I VISA SVARSKORT 34A I 
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I TILLA.
0

GGSFRÄGA OM UP SVARAR JA i------ ..... ► Vilken av yrkesgrupperna till
hörde Ni? 

1 tjänsteman 

2 arbetare 

.3 jordbrukare med eget jordbruk eZZer arrende 

4 egen företagare utanför jordbruket 

5 nej, har inte bytt yrkesgrupp---• 35A 

X annat svar: 
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34B Arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 
1 statlig tjänst 

2 korronunal tjänst ( även landstingskorronunal-J 

3 enskild tjänst 

X ---t;> annat svar: 

35A Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för före-
tagare eller någon annan yrkesorganisation? 

I TILLA'GGSFRÄGA OM UP SVARAR JA I ► Vilken organisation 
är Ni medlem av? 

1 H>ja (ange organisationens namn): 

-
5 nej 

8 vet inte/vill ej svara -
ANTECKNA INTE FtJRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM UP NAMNER NAMN 
PA EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO, TCO ELLER SACO/SR), SKALL DU FRAGA 
VILKET FtJRBUND UP TILLHtJR OCH ANTECKNA DETTA. SOM FtJRETAGARORGANISATION 
RA'KNAS OCKSA JORDBRUKSORGANISATION. 

35B Är Ni en aktiv medlem av ( ... ORGANISATION)? Med aktiv medlem menar jag att 
man går på möten några gånger per är. 

1 ja, aktiv 

5 nej, inte aktiv 

8 vet inte/vill ej svara 

X r--1> annat svar: ,, 
36A Ar Ni medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? 

I T ILLA'GGSFRÅGA OM UP SVARAR JA I ► Vilket parti eller vilken 
politisk organisation är 
Ni medlem i? 

SKRIV UPP NAMNEN PA DET PARTI/DE ORGANISATIONER SOM UP NA°MNER. FLER 
ÄN EN ORGANISATION KAN FtJREKOMMA. 

~parti: :]- TILLA'GGSFRAGA FtJR 
"SOCIALDEMOKRATERNA" 

Är Ni individuellt eller kol-
'r---f>politisk organisation: lektivt ansluten till part, et? 

1 kollektivt ansluten 

2 individuellt ansluten 5 nej 

I .. 37 
3 ansluten både kollektivt 8 vet inte/viU ej svara 

och individuellt 

8 vet inte/vill ej svara 

x ----t> annat svar: 



36B 

37 

38 

i 
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Är Ni en aktiv medlem av den/de politiska organisation(er) Ni är med i? Med 
aktiv medlem menar jag att-man-går på möten några gånger per år. 

1 ja, aktiv 

5 nej, inte aktiv 

8 vet inte/vill ej svara 

x r---t>annat svar: --------------------------------

Är Ni aktiv medlem i några andra organisationer förutom de fackliga och 
pol it i ska som jag nyss frågade om? Med aktiv medlem menar jag att man går 
på möten några gånger per år. 

1 ja, aktiv 

5 nej, inte aktiv 

8 vet inte/vill ej svara 
x -!>annat svar: _______________________________ _ 

Det finns olika uppfattningar om hur man på ett effektivt sätt kan påverka 
beslut i samhället. Jag har här en lista på några olika sätt som brukar 
användas och jag skulle vilja fråga hur effektiva Ni tycker de är. Ni kan 
svara med hjälp av skalan på kortet. 

I VISA SVARSKORT 381 

0 1 

-
inte alls 
effektivt 

2 3 

-
4 5 6 ? 8 

- -

Om Ni tycker ett sätt är mycket effektivt väljer Ni en hög siffra. 
Om Ni tycker att ett sätt inte alls är effektivt väljerTi en låg siffra. 

9 

-
10 

mycket 
effektivt 

LÅ
0

S UPP SÅ.TTEN ETT I TAGET OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 
-i- "VET INTE/VILL EJ SVARA II MARKERAS MED 98. 

\ 

LJ 
A. 

LJ B. 

LJ C. 

LJ D. 

LJ E. 

LJ F. 

Om Ni nu använder skalan här på kortet, hur effektivt tycker Ni att det är 
att arbeta i politiska partier, om man vill påverka beslut i samhället 
arbeta i aktionsgrupper eller byalag? 

arbeta i fackliga organisationer? 

rösta i valen? 

ta personlig kontakt med folk som har något att säga till om? 

arbeta för att få uppmärksamhet i press, radio och TV? 



39 Jag har här en lista på olika aktiviteter som förekommer när människor 
försöker påverka beslut i samhället. För var och en av dem skulle jag 
vilja veta hur många gånger Ni deltagit i denna form av aktivitet. 
Ni kan svara med hjälp av alternativen på kortet. 

I VISA SVARSKORT 391 

l har flera gånger deltagit i denna form av aktivitet 
2 har någon gång deltagit i denna form av aktivitet 
3 har aldrig deltagit i denna form av aktivitet 
8 vet inte/vill ej svara 

..---+-1 LJ[S UPP AKTIVITETERNA EN I TAGET OCH ANTECKNA SVARSNUMRET I RUTAN. 

LJ A. 

LJ B. 

LJ C. 

LJ D. 

LJ E. 

LJ F. 

LJ G. 

Om Ni använder ett av svaren på det här kortet, hur många gånger har 
Ni deltagit i någon demonstration? 

deltagit i möte med politiskt parti? 

deltagit i möte med aktionsgrupp eller byalag? 

skrivit på någon namninsamling? 

försökt övertyga familjemedlemmar, vänner eller bekanta att rösta 
på ett visst parti? 

kontaktat press, radio eller TV? 

tagit personlig kontakt med någon som har något att säga till om? 

31 



40 

!i 
'· I 

1: 

I. 

I 
I 41 

1; 

I 

1; 
I 
I 

I 

I 
I' 
i 
I 

42A 

1 

2 

3 

4 

5 

Vilken skolutbildning har Ni genomgått? 

T ILLJfGGSFRÅGA FtfR 
FYLLIGA SVAR 

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

TILLJfGGSFRÅGA FtfR 
·STUDERANDE (4 I FRÅGA 32A) f+Vilken utbildning genomgår Ni nu? 

[_olkskolenivå: 

y__rkesskolenivå: 

fl_rundskole- och 
realskolenivå: 

gyrrmasienivå: 

studentnivå: 

enbart 6- eller 7-årigfolksköla (äldre skolformen) 

yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig 
handelsskola etc. 

8- eller 9-årig grundskola, enhetsskola, kommunal 
mellanskola, flickskola, realskola, folkhögskola etc. 

2-årigt gyrrmasium, tekniskt institut, handelsinstitut, 
studerande på denna nivå 

3-årigt gyrrmasium, tekniskt gyrrmasium, handelsgyrrmasium, 
studerande på denna nivå 

6 universitetsnivå: universitets- eller högskolestudier, studerande på 
denna nivå 

8 vet inte/vill ej svara 
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x r-i>annan utbildning: ------------------'------------

OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-6 ifR TILLAMPLIGA BEHtfVER ENDAST DET SOM HAR 
HtfGST NUMMER MARKERAS. OM UP AVLAGT EXAMEN ELLER INTE SPELAR INGEN ROLL. VI 
.ÅR ENDAST INTRESSERADE AV DEN HtfGSTA NIVÅ UP STUDERAT/STUDERAR PÅ. VID TVEK
SAMMA FALL ANTECKNA UPs SVAR VID "ANNAN UTBILDNING". 

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

VISA SVARSKORT 41 LÄS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN. I 
1 gift eller sammanboende 

2 ogift eller frånskild-------------♦-~ 44A 

3 änka/änkling-----------------♦: 42C 

x f--l>annat svar: 

Har Er makeLmaka/sammanboende förvärvsarbete? 

ITILLAOGSFRÄGA OM UP SVARAR JA I •Arbetar ~~~L~Q~ heltid eller deltid? 

ITILLAOGSFRÅGA OM UP SVARAR NEdl •studerar ~~~L~Q~? 

1 ja, heltid 

2 ja, deltid : 42C 
3 ja, men tillfälligtvis arbetslös 

4 nej, studerar 

5 nej, förvärvsarbetar inte 



428 

42C 

42D 

43A 
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Har b~oLbQO tidigare haft förvärvsarbete? 

ITILLAGGSFRAGA OM UP SVARAR JAl~--..... ~Arbetade b9oLbQO heltid eller deltid? 

1 ja, heltid 

2 ja, deltid 
TILLFALLIGA ARBETEN UNDER SOMMAR
FERIER MARKERAS MED NEJ. 

5 nej, har aldrig förvärvsarbetat--.44A 

Vi 1 ket yrke har/hade Er make/maka/sammanboende? -------- ----------------------
T ILLA"GGSFRAGA FrJR ATT FrJR
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN 

--t>yrke/sysselsättning: 

i-----•~Vilket slags arbete ~t~~l~rL 
s1sslade_han/hon huvudsakligen med? 

Vid Er makes/makas/sammanboendes företag: 
Vilken ~rL~~r den huvudsakliga verksamheten vid den arbetsplats där b90LbQO 
arbetarLarbetade? 

Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Er 
make/maka/sammanboende hör/hörde till? ----------------------

I VISA SVARSKORT 4.3A I 
1 tjänsteman 

2 arbetare 

.3 jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 

4 egen företagare utanför jordbruket 

x ~annat svar: 

438 Arbetar/arbetade Er make/maka/sammanboende i statlig, kommunal eller 
enskild tjänst? 

1 statlig 

2 kommunal (även landstingskommunal) 

.3 enskild 

x f--1> annat svar: 
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44A Jag skulle vilja ställa några frågor om Er uppväxtid. Vilket yrke 
hade Er far när Ni växte upp? 

IMED UPPVAXTTID MENAS ÅREN FRAM TILL 20-ÅRSÅLDERN I 
'r-t>yrke/sysselsättning: 

44B Förvärvsarbetade Er mor när Ni växte urp eller var hon hemarbetande? 

I OM UP SVARAR "FtJRVARVSARBETADE" I 1111. Vilket yrke hade hon? 

~yrke/sysselsättning: 

5 mor var hemarbetande 

45A Kommer Ni ihåg vilket parti Er far brukade rösta på under Er uppväxttid? 

I OM UP SVARAR JA I ► Vilket parti röstade han på? 

----t> faderns parti: 

5 far röstade aldrig 

8 nej, kommer inte ihåg/vet inte/viU ej svara 

45B Kommer Ni i håg vilket parti Er mor brukade rösta på under Er uppväxttid? 

I OM UP SVARAR JA t ► Vilket parti röstade hon på? 

~ moderns parti: 

5 mor röstade aldrig 

8 nej, kommer inte ihåg/vet inte/viU ej svara 

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

I VISA SVARSKORT 461 

1 ren landsbygd 

2 samhälle på landsbygden 

3 stad, men ej storstad 

4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 

X --t> tmnat svar: 



47A Up's nuvarande bostad: 

1 lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 

2 villa eller radhus i småhusområde 

3 lägenhet & flerfamiljshus i höghusområde 

4 lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde) 

x annan bostad: 

478 Hyr Ni eller äger Ni Er nuvarande bostad? 

1 hyr bostaden 

2 äger bostaden (även: bostadsrätt, insatslägenhet) 

48 Har Ni några hemmavarande barn? 

TILLAVGSFRAGA OM-------·- Hur många? 
UP SVARAR JA Hur_gammalt_är 

antal hemmavarande barn: 

barnets/barnens ålde:r,: 

5 nej, inga hemmavarande barn 

barnetLHur_gamla 
är de? 
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HAR UP V)l'GRAT LÄMNA UPPGIFT OM SIN RtiSTNING 19?9? 

Om Up vägrat besvara fråga 28 eller 29A skall du 
nu fråga om Up vill lämna upplysning om sin röstning 
på röstningskortet. Låt i så fall Up själv fylla i 
kortet och själv klistra igen kuvertet. 

Anteckna numret □ 
på röstnings-
kortet här: 

INTERVJUARENS NOTERINGAR EFTER AVSLUTAD 
INTERVJU: 

Var bor Up? 

1 ren landsbygd 

2 samhälle 

3 stad, men ej storstad 

4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 

x-t> ev anm: 
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INNEHALLSöVERSIKT 

FRAGENUMMER 

1 - 5 Tidningsläsning, radio/TV och intresse för politik 

6 - 14 Partiernas politik, aktuella frågor 

15 - 24 Kärnkraft, löntagarfonder, uppfattningar om politik allmänt 

25 - 31 Partipreferens, röstning 

32 - 34 Yrkeserfarenhet 

35 - 39 Organisationsmedlemskap, politiskt deltagande 

40 - 48 Sociala bakgrundsuppgifter 

FöRKORTNINGAR FöR PARTIERNA 

VPK vänsterpartiet kommunisterna 

S socialdemokraterna 

C centerpartiet 

FP folkpartiet 

M moderata samlingspartiet 

KDS kristen demokratisk samling 
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