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I 
Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband I 

med folkomröstningen i mars. Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om i 

att svaren bara kommer att användas för statistisk bearbetning. Inqen utom-
stående kommer att få veta vad någon enskild person svarat på våra-frågor. 
Själv har jag naturligtvis absolut tystnadsplikt. 

lA 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. 

T ILL}J.°GGSFRÄGA FÖR I ... Finns det ytterligare någon nyhetstidning 
FULLSTÄNDIGA SVAR I ,.. Ni läser minst en gång i veckan? 

5 Läser ej tidning ► 3A 

1B Hur ofta brukar Ni läsa ( ••• TIDNING)? Ni kan svara med hjälp av det här kortet. 
Vilket av svaren stämmer bäst in på Er själv? 

Ll'!°S UPP EN TIDNING I Si[NDER OCH VISA SVARSKORT lB. FÖR VARJE TIDNING - I 
RINGA IN DET SVARSALTERNATIV UP ANGER. 

lC Har Ni märkt om ( ... TIDNING) på sin ledarsida brukar stödja något eller några 
av förslagen i folkomröstningen om kärnkraften? 

VISA SVARSKORT lCD OCH LÄS UPP DE FÖRKORTADE FÖRSLAGEN PÄ MOTSTÄENDE SIDA. 
OM UP VILL HA UTFÖRLIGARE INFORMATION - ANVA'ND BIFOGAD STENCIL OCH LA"S 
UPP DEN FULLSTÄNDIGA TEXTEN TILL FÖRSLAG 1~ 2~ OCH 3. 

TILLA"GGSFRÄGA I .... Vilket eller vilka av förslagen? 
OM UP SVARAR JA I ,.. 

ILA·s UPP EN TIDNING I sA"NDER ocH RINGA IN DET FÖRSLAG UP ANGER. OBSERVERA ATT UP .I 
KAN ANGE ATT FLER A"N ETT FÖRSLAG GYNNAS. RINGA I SA FALL IN DE FÖRSLAG UP NAMiVER. 

1D Har Ni märkt om( .. . TIDNING) på sina nyhetssidor brukar gynna något eller 
några av förslagen i folkomröstningen? 

TILLA"GGSFRÄGA I .... Vilket eller vilka av förslagen? 
OM UP SVARAR JA I .... 

'V 
lA TIDNING lB ANTAL lC LEDARSIDA VET lD NYHETSSIDA VET 

DAGAR INTE/ INTE/ 
FÖRSLAG VILL EJ FÖRSLAG VILL EJ 

1 2 3 NEJ SVARA 1 2 3 NEJ SVARA 

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

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

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

4. ..................... 6-7 3-5 1-2 l 2 3 5 8 l 2 3 5 8 

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

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

I VISA svARSKORT 2A ocH Llfs EVENTUELLT UPP SVARSALTERNATIVEN I 
1 läser aldrig nyheter och artiklar om politik 

2 läser något, men inte särskilt mycket av det som finns av nyheter och artiklar 
om politik 

3 läser ganska mycket av det som finns av nyheter och artiklar om politik 

4 läser det mesta som finns av nyheter och artiklar om politik 

x -i> annat svar: 

Hur mycket brukar Ni läsa om energi- och kärnkraftsfrågor i dags
tidningarna? 

f VISA SVARSKORT 2B OCH LA'S EVENTUELLT UPP SVARSALTERNATIVEN I 
1 läser aldrig nyheter och artiklar om energi- och kärnkraftsfrågor 

2 läser något, men inte särskilt mycket av det som finns av nyheter och artiklar 
om energi- och kärnkraftsfrågor 

3 läser ganska mycket av det som finns av nyheter och artiklar om energi- och 
kärnkrafts frågor 

4 läser det ~esta som finns av nyheter och artiklar om energi- och kärnkrafts
frågor 

x ~ annat svar: 

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

I VISA SVARSKORT .3A I 

1. 6-7 dagar i veckan 

2. 3-5 dagar i veckan 

3. 1-2 dagar i veckan 

4. mera sällan 

5. aldrig 

8. vet inte/viU ej svara 

'\Jr---+--t; LXS UPP NYHETSPROGRAMMEN ETT I SA'NDER OCH SKRIV SVARSNUMREN I RUTAN. I 

Rapport 

Aktuellt 

Morgonekot klockan 7.30 och/eller Dagens Eko klockan 18.00 i radions program 1. 
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Har Ni märkt om ( ... NYHETSPROGRAM} i sin nyhetsrapportering brukar gynna 
något eller några av förslagen i folkomröstningen? 

I VISA SVARSKORT 3B I 
T ILL.A"GGSFRAGA 
OM UP SVARAR JA 

l ja, förslag 

2 ja, förslag 

3 ja, förslag 

l 

2 

3 

5 nej, inget förslag gynnas 

.... 

..... 

? ser/lyssnar ej på programmet 

8 vet inte/vill ej svara 

Vilket eller vilka 
av förslagen? 

LA's UPP NYHETSPROGRAMMEN ETT I sA'NDER OCH SKRIV SVARSNUMREN I RUTAN. 
OBSERVERA ATT UP KAN ANGE ATT FLER A'N ETT F(JRSLAG GYNNAS. NOTERA I 

.----t-t SA FALL SVARSNUMREN PA DE F(JRSLAG SOM NAMNS. FRAGAN STA'LLS EJ F(JR 
DET ELLER DE NYHETSPROGRAM SOM UP FÄ FRÄGA 3A UPPGER ATT HAN/HON "ALDRIG" 
SER ELLER LYSSNAR PA. OM FRAGAN INTE STA'LLTSMARKERA DET MED ?. 

Rapport 

Aktuellt 

Morgonekot/Dagens Eko 

Hur ofta brukar Ni se på TV-programmet ( ... PROGRAM)? 

1 VISA svARSKORT 4 ocH LA's UPP SVARSALTERNATIVEN I 

l i stort sett varje gång det förekommer 

2 ganska ofta 

3 endast vid enstaka tillfällen 

4 aldrig 

5 känner ej till programmet 

8 vet inte/vill ej svara 

-= \/:-+--1: LA~ UPP PROGRAMMEN ETT J $A'NDER QCH SKR,JV SVARSNUMRET I RUTAN I 

Magasinet - Rapports nyhetsmagasin på måndagar, tisdagar och onsdagar ---
A45 - Aktuellts nyhetsmagasin på söndagarna 
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Tycker Ni personligen det är mycket svårt, ganska svårt, inte särskilt 
svårt eller inte alls svårt att sätta sig in i vad kärnkraftsdebatten 
i press, radio och TV handlar om? 

I VISA svARSKORT s J 

1 mycket svårt 

2 ganska svårt 

3 inte särskilt svårt 

4 inte alls svårt 

8 vet inte/vill inte svara 

x ~ annat svar: 

Hur pass intresserad är Ni av energi- och kärnkraftsfrågor? 
Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller 
inte alls intresserad av energi- och kärnkraftsfrågor? 

I VISA SVARSKORT 6AB I 
1 mycket intresserad 

2 ganska intresserad 

3 inte särskilt intresserad 

~ inte alls intresserad 

x--{> annat svar: 

Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? 

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

I VISA SVARSKORT 6AB I 
1 mycket intresserad 

2 ganska intresserad 

3 inte särskilt intresserad 

4 inte alls intresserad 

x f--{> annat svar: -----------------------
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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: 

I VISA svARSKORT 7 OCH LA·s UPP ALTERNATIVEN I 

l 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 

~-----' LÄS UPP FijRSLAGEN 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 förslaget att begränsa ränteavdragen för villaägare 

B. Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet 

C. Förbjuda alla former av pornografi. 

D. Minska försvarsutgifterna 

E. Höja vin- och spritpriserna kraftigt för att begränsa 
alkoholmissbruket och alkoholskadorna i samhället 

F. Socialisera de stora företagen 

G. Stoppa den kemiska besprutningen i skogen genast 

H. Vid arbetslöshet - ge män företräde till arbete framför 
gifta kvinnor vars män redan har arbete 

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

J. öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin 
egen kultur 

K Bestämma att hälften av antalet riksdagsledamöter 
måste vara kvinnor 

L. Minska de sociala bidragen 

M. Stoppa privatbilismen i innerstäderna 



1----...._~ ____________ a _________________ __ 
! 8A 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 ~ huvudsak för kärnkraften 

2 i huvudsak emot kärnkraften 

3 ingen bestämd åsikt i frågan I 
8 vet inte/vi U ej sv_a_ra _____ _ ► 9 

x f-1> annat svar: 

8B Har Ni en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera tveksam? 

8C 

1 bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill ej svara 

x -!> annat svar: 

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

UP SOM SAGT SIG VARA "I HUVUDSAK FcJR KA'RNKRAFTEN" FRÄGAS OM SINA SKA'L 
11FcJR11 ATT UTNYTTJA KA'RNKRAFTEN. UP SOM SAGT SIG VARA "I HUVUDSAK EMOT 
KA'RNKRAFTEN" FRÄGAS OM SINA SKA"L "EMOT" ATT UTNYTTJA KA'RNKRAFTEN • 

TILLA'GGSFRÄGA FcJR ~---~►• 
FYLLIGA SVAR 

-t> svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

Är det något ytterligare skäl 
Ni vill nämna? 



I 

9 

10 
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I den politiska debatten har olika förslag framförts om i vilken utsträckning 
vi skall utnyttja kärnkraften i framtiden. Vi har sammanställt några av för
slagen och undrar vilket av dem som bäst stämmer överens med Er uppfattning? 

VISA SVARSKORT 9 OCH I 
LJJ.°S UPP ALTERNATIVEN 

1 vi skall direkt avveckla de kärnkraftsreaktorer som nu är i drift 

2 vi skall avveckla de reaktorer som nu är i drift under de närmaste 10 åren 

3 vi skall avveckla kärnkraften men använda de 12 reaktorer som är byggda 
eller på väg. När reaktorerna tjänat ut skall de inte ersättas med nya 

4 vi skall använda de 12 reaktorer som är byggda eller på väg men inte bestämma 
nu om vi skall bygga nya reaktorer när de gamla tjänat ut 

5 vi skall bygga fler kärnkraftsreaktorer än de 12 som är byggda eller på väg 

8 vet inte/vill ej svara 

x --;::,,-., annat svar: -----------------------
Vi har också ställt samman några förslag som framförts när det gäller Sveriges 
framtida energiförsörjning. För var och en av dem kan Ni säga om det är: 

VISA SVARSKORT 10 DCH I 
LJ[S UPP ALTERNATIVEN 

1 bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 

2 bra förslag: aansk~ viktigt att det genomförs 

3 spelar ingen större roll 

4 dåligt förslag: ganska viktigt att det 1D1g_genomförs 

5 dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 

8 vet inte/vill ej svara 

'\1.---...-1:LÄS UPP FijRSLAGEN ETT I TAGET OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN 

1---1 
A. Satsa mer på vattenkraften genom att bygga ut hittills orörda älvar 

1---1 B. Förbjuda elvärme i nybyggda hus 

___ C. Inleda avvecklingen av kärnkraften snarast 

D. Stoppa alla planer på att bygga nya kolkraftverk 
1----1 

___ E. Höja skatten på bensin för att begränsa oljeimporten 

---F. Höja skatten på villaolja för att begränsa oljeimporten 

G. Satsa på kärnkraften för att begränsa oljeimporten 

H. Satsa på uranbrytning i Sverige 

I. Lagstifta om sänkt inomhustemperatur för att spara energi 

J. Förbjuda privata ägarintressen i kärnkraftverk och andra större 
kraftverk där man producerar elektricitet 
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Jag skulle vilja fråga hur Ni. uppfattar vilken inställning olika partier 
och grupper har till kärnkraften som energikälla. Ni kan svara med hjälp 
av skalan på det här kortet. 

I VISA SVARSKORT 11AB ] 

Ni använder plussiffrorna om Ni anser ett parti eller en grupp är positiv till 
kärnkraften som energikälla. Ju mer positiv till kärnkraften Ni anser ett parti 
eller en grupp vara desto högre plussiffra väljer Ni. Minussiffrorna använder 
Ni om Ni anser ett parti eller en grupp är negativ till kärnkraften som energi
källa. Ju mer negativ Ni anser ett parti eller en grupp vara desto högre minus
siffra väljer Ni. Nollpunkten på skalan betyder att Ni anser att ett parti eller 
en grupp varken är positiv eller negativ till kärnkraften som energikälla. 

-5 
◄ • 
t 

-4 • 

mycket negativ 
ti U kärnkraften 
som energikälla 

-3 • -2 • -1 • 0 • 
t 

+1 • 

varken positiv 
eller negativ 

+2 • +3 • +4 • 
t 

mycket positiv 
till kärnkraften 
som energikälla 

LlJ."S UPP ETT PARTI/GRUPP I TAGET OCH STA"LL NEDANSTAENDE FRÅ.GA: ANTECKNA DEN 
-- SIFFRA UP UPPGER. GUJM INTE PLUS- OCH MINUSTECKEN. MARKERA MED ETT (X) KRYSS 1 OM UP INTE KAN ELLER VILL SVARA FciR NAGOT PARTI ELLER GRUPP. 

'\l 

1---1 

---
Vi börjar med partierna. Var någonstans på skalan skulle Ni vilja 
placera Moderaterna? 

Vänsterpartiet kommunisterna? 

----1 Folkpartiet? 

---i 

1---1 

Centerpartiet? 

Socialdemokraterna? 

företrädare för Linje 1? 

företrädare för Linje 2? 

företrädare för Linje 3? 

Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera Er själv? 
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2 

3 
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X 
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I folkomröstningen om kärnkraften får vi välja mellan tre olika förslag som 
kallas förslag l, 2 och 3. De kan kortfattat beskrivas så här: 

Förslag 1: Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Vi skall 
använda högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, 
färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad 
ska 11 förekomma. 

Förslag 2: Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Vi skall 
använda högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, 
färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbygg
nad skall förekomma. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar 
för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av 
stat och kommun. 

Förslag 3: Nej till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av nuvarande 
sex reaktorer i drift inom hijgst 10 år. 

Vilket av förslagen ligger närmast Er uppfattning om kärnkraften? 

I VISA SVARSKORT 12AB I 
I TILL}[GGSFRAGA 

UP TVEKAR 
OM I 

förslag 1 

förslag 2 

förslag 3 

vet inte/vi U ej svara 

annat svar: 

► Vilket förslag lutar Ni närmast åt? 

OM UP VILL HA UTFÖRLIGARE 
INFORMATION - LÄS UPP DEN 
FULLSTÄNDIGA TEXTEN TILL 
FÖRSLAG 1, 2 OCH 3 

Vilket av förslagen tycker Ni sämst om? 

I VISA SVARSKORT 12AB 

1 förslag 1 

2 förslag 2 

3 förslag 3 

8 vet inte/vill ej svara 

X annat svar: ---------------------
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13A De tre förslagen i folkomröstningen uppfattas inte på samma sätt 
av alla männsikor. Jag skulle vilja fråga hur Ni ser på skillna-
derna mellan förslagen? 
Är det, enligt Er mening, någon större skillnad mellan förslag l 
och förslag 2? 

TILLÄGGSFRAGOR OM UP 
Vilka är de största skillnaderna mellan .... förslag l och förslag 2? Finns det någon 

SVARAR JA .... 
mer skillnad Ni vi 11 nämna? 

--t> svar: 

5 nej, 1..-nga större skillnader 

8 vet inte/vill ej svara 

13B Är det, enligt Er mening, någon större skillnad mellan förslag 2 
och förslag 3? 

TILLil."GGSFRAGOR OM UP 
Vilka är de största skillnaderna mellan .... förslag 2 och förslag 3? Finns det någon SVARAR JA .... 
mer skillnad Ni vill nämna? 

f-t> svar: 

5 nej, inga större skillnader 

8 vet inte/vill ej svara 

l 3C Är det, enligt Er mening, någon större skillnad mellan förslag l 
och förslag 3? 

TILLÄGGSFRAGOR OM UP 
Vilka är de största skillnaderna mellan .... förslag l och förslag 3? Finns det någon 

I 
SVARAR JA .... 

mer skillnad Ni vill nämna? 

-t> svar: 

5 nej, inga större skillnader> 

8 vet inte/vill ej svara 



13 

--------t--------------------------------------, 

15B 

14 

15A 

Är Ni i huvudsak nöjd eller missnöjd med den utformning som förslagen i 
folkomröstningen om kärnkraften fått? 

TILLÄGGSFRÄGA FÖR 
FYLLIGA SVAR 

.... ... 
Vad är Ni missnöjd med? Vad skulle Ni 
vilja ändra på? Vilka förslag skulle 
Ni vilja ha med istället? 

--{> svar: ________________________ _ 

5 up är i huvudsak nöjd 

8 vet inte/vill ej svara 

r--+-t 

Hur ställer sig de politiska partierna till förslagen i folkomröstningen 
om kärnkraften? 

VISA svARSKORT J5AB ocH LA's VID BEHOV I 
UPP DE FORKORTADE FORSLAGEN FOR UP 

l Förslag l 

2 Förslag 2 

3 Förslag 3 

8 vet inte/vill eJ svara 

FRÄGA OM VART OCH ETT AV PARTIERNA OCH ORGANISATIONERNA OCH ANTECKNA SVARS
NUMREN I RUTORNA. OBSERVERA ATT UP KAN ANGE ATT ETT PARTI STODER FLER ÄN ETT I FÖRSLAG. NOTERA I sA FALL SVARSNUMREN PA DE F{JRSLAG soM NAMNS. OM UP sA'GER '9 ATT ETT PARTI/EN ORGANISATION INTE STÖDER NAGOT FORSLAG MARKERA DET MED 7. 

Om vi börjar med Moderata Samlingspartiet, vilket av förslagen - 1, 2 eller 
3 - stöder Moderaterna? 

Vänsterpartiet kommunisterna? 

Folkpartiet? 

Centerpartiet? 

Socialdemokraterna? 

Hur ställer sig intresseorganisationerna till förslagen i folkomröstningen? 
Vilket förslag - 1, 2 eller 3 - stöder Arbetsgivareföreningen, SAF? 

Tjänstemännens centralorganisation, TCO? 
t------t 

Landsorganisationen, LO? 

Lantbrukarnas riksförbund, LRF? 
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14 

Oavsett otn Sverige väljer ~tt utnyttja kärnkraften som energikälla eller om 
Sverige väljer att avstå från kärnkraften kan problem uppstå. Experter och 
politiker är oeniga om hur de olika riskerna skall bedömas. Jag skulle vilja 
fråga om Er mening om de risker som kan finnas. 
Vi börjar med de problem och risker som kan vara förknippade med att utnyttja 
kärnkraften. Ni kan svara med hjälp av skalan på det här kortet. En låg siffra 
betyder att Ni tycker att risken att det vi frågar om kommer att inträffa är 
liten. En hög siffra betyder att Ni tycker att risken är stor. 

I VISA SVARSKORT 16A I 

◄ 
1 

• 
i 

mycket 
liten 
risk 

2 3 

• • 
4 

• 
5 

• 
6 

• 
7 8 9 10 

• • • • ► .H 

mycket 
stor 
risk 

FRAGA OM EN RISK I Sl[NDER OCH SKRIV SVARSSIFFRAN I RUTAN. MARKERA "VET INTE/ 
VILL EJ SVARA II MED KRYSS (X). BETONA VID BEHOV ATT DET JfR UP :S EGEN BEDtJMNING 
AV RISKERNA VI AR INTRESSERADE AV OCH INTE AV EXPERTERNAS ELLER POLITIKEFNAS. 

A. Vi börjar med risken för en olycka. Hur stor är, enligt Er mening, 
risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraft
verk i Sverige? 

B. Risken att kärnkraften leder till ett centraliserat samhälle med stora 
enheter? 

C. Risken för fler cancerfall och andra sjukdomar om vi använder kärn
kraften? 

D. Risken att kärnkraften ger ökade miljöskador på mark~ luft och vatten? 

E. Risken att kärnkraften ger upphov till ärftliga skador på kommande 
generationer? 

F. Risken att kärnkraften leder till ett samhälle där övervakning och 
kontroll hotar vår demokrati? 

G. Risken att kärnkraften leder till att alltfler länder skaffar sig 
atomvapen? 
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--------------------------------------------1 
16B 

l6C 

Nu går v, över till de problem och risker som kan vara förkntppade med att 
avstå från kärnkraften. 

I VISA SVARSKORT 16B I 
A. Hur stor är, enligt Er mening, risken för en ökad arbetslöshet 

om kärnkraften avvecklas? 

B. Risken att Sverige halkar efter i den tekniska och ekonomiska 
utvecklingen om kärnkraften avvecklas? 

C. Risken att den ekonomiska levnadsstandarden sänks i Sverige 
om kärnkraften avvecklas? 

D. Risken för tvångssparande och hårda statliga regleringar på 
energiområdet om kärnkraften avvecklas? 

E. Risken att Sveriges beroende av utlandet ökar om kärnkraften 
avvecklas? 

Skalan kan även användas för att bedöma de problem och risker som är 
förknippade med att utnyttja andra energikälla~ somt ex olja, kol och 
sol- och vindkraft? 

J VISA SVARSKORT 16C I 
A. Hur stor är, enligt Er mening, risken att ett fortsatt utnyttjande av 

oljan i stor skala ger upphov till fler cancerfall och andra sjukdomar? 

B. Risken för fler cancerfall och andra sjukdomar om vi börjar använda kol 
i stor skala? 

C. Risken för ökade miljöskador på mark, luft och vatten om vi fortsätter 
att utnyttja olja i stor skala? 

D. Risken för ökade miljöskador på mark, luft och vatten om vi börjar 
använda kol i stor skala? 

E. Risken att sol- och vindkraften inte är användbar i stor skala om 
20-25 år även om vi satsar hårt på dem? 

-----1---..1--------------------------------------- ' 

I 
i 
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De flesta människor tycker det är viktigt att vi bekämpar och försöker undvika 
alla de problem och r,sker som vi nu talat om. Men vi kan inte bekämpa alla 
samtidigt och lika mycket. Vi måste välja vilka risker vi skall ta itu med i 
första hand och vilka vi tvingas ta hand om i mindre utsträckning eller 
senare. 

I VISA SVARSKORT 1? f 

Jag skulle vilja fråga hur Ni ser på de här sakerna. Ni kan svara med hjälp 
av skalan på kortet. En låg siffra betyder att Ni tycker att det problem 
vi frågar om inte måste bekämpas i första hand~ medan en hög siffra betyder 
att Ni tycker att problemet måste bekämpas i första hand och i största 
möjliga utsträckning. 

◄ 
1 • 

måste inte 
bekämp~ 

2 • 

i första hand 

3 • 
4 • 5 • 6 • ? • 8 • 9 • 

måste bekämpas 
i första hand 

---+----il FRÄGA OM ETT PROBLEM/RISK I SA
0

NDER OCH SKRIV SVARSSIFFRAN I RUTAN.I ,& I MARKERA "VET INTE/VILL EJ SVARA" MED KRYSS (X). I 

A. Om vi börjar med risken för miljöskador och använder siffrorna på skalan, 
hur viktigt är det, enligt Er mening, att bekämpa risken för ökade 
miljöskador på mark~ luft och vatten? 

B. Bekämpa risken för ökad arbetslöshet? 

C. Bekämpa risken att vi får ett centraliserat samhälle med stora enheter? 

D. Bekämpa risken för fler cancerfall och andra sjukdomar? 

~--1 E. Bekämpa risken att den ekonomiska levnadsstandarden sänks i Sverige? 

---
~---i 

F. Bekämpa risken för tvångssparande och hårda statliga regleringar? 

G. Bekämpa risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i Sverige? 

H. Bekämpa risken för att Sveriges utlandsberoende ökar? 

I. Bekämpa risken för ärftliga skador på kommande generationer? 

J. Bekämpa risker som hotar vår demokrati? 

K. Bekämpa risken att alltfler länder skaffar sig atomvapen? 

L. Bekämpa risken att Sverige halkar efter i den tekniska och ekonomiska 
utvecklingen? 
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I kärnkraftsdebatten inför folkomröstningen deltar många personer av skilda 
slag. Kan Ni nämna något eller några namn på personer som är kända som före
språkare eller anhängare av linje l? --

TILL}f GGSFRÅ.GA FtJR ATT --
FÅ FYLLIGA SVAR 

Namn: 

8 vet inte/vill eJ svara 

x annat svar: 

Kan Ni nämna ytterligare någon person 
som är känd som förespråkare eller 
anhängare av linje l? 

I 
ANTECKNA DE NAMN UP UPPGER -
DOCK HtJGST FEM NAMN 

18B Kan Ni nämna något eller några namn på personer som är kända som 
förespråkare eller anhängare av7Tnje 2? 

TILLÄGGSFRÅ.GA FtJR ATT 
FÅ FYLLIGA SVAR 

Namn: 

8 vet inte/vill ej svar 

x annat svar: 

Kan Ni nämna ytterligare någon person 
som är känd som förespråkare e 11 er 
anhängare av linje 2? 

ANTECKNA DE NAMN UP UPPGER -
DOCK HtlGST FEM NAMN 

18C Kan Ni nämna något eller några namn på personer som är kända som 
förespråkare eller anhängare av7Tnje 3? 

TILLlfGGSFRÅGA FtJR ATT ..._ 
FÅ FYLLIGA SVAR 1-----11,....• 

Namn: 

8 vet inte/vill eJ svara 

annat svar: 

Kan Ni nämna ytterligare någon person 
som är känd som förespråkare eller 
anhängare av linje 3? 

ANTECKNA DE NAMN UP UPPGER -
DOCK HtJGST FEM NAMN 

l 
i! 
' 
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19A De svenska kärnkraftsverken ä.r alla placerade på fyra orter längs kusten. 
Jag undrar om Ni känner ti 11 namnet på någon eller några av de orter där 
det finns kärnkraftverk? 

I TILLA'GGSFRÅGA FtlR ATT .... Känner Ni ti 11 någon mer ort? 
FÅ FYLLIGA SVAR 

,.. 

f--[> Orter: ANTECKNA DE ORTER UP UPPGER 
OCH FtiRSifKRA DIG OM ATT UP 
NAMNGIVIT ALLA ORTER HAN/HON 
K}fNNER TILL 

8 vet inte/viU ej svar 

X r--{> annat svar: 

19B Sverige har stora uranfyndigheter. Känner Ni ti 11 namnet på den plats 
där den störs ta kända uranfyndigheten finns? 

---i.,> Plats: 

8 vet inte/vi Z Z ej svara 

X :> annat svar: 



20 

21 

19 

På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som 
en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle 
vilja höra vad Ni anser om förslagen. Ni kan svara med hjälp av skalan på 
kortet. En hög siffra betyder att Ni tycker ett förslag är bra. En låg siffra 
betyder att Ni tycker att ett förslag är dåligt. 

l VISA SVARSKORT 20 I 

◄ 
0 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 

► • • • • • • • • • • • 
t t t 

mycket varken bra mycket 
dåligt e Uer då Zigt bra 
förslag förslag förslag 

.---+--1 FRAGA OM ETT FtJRSLAG I TAGET OCH ANTECKNA SVARSSIFFRAN I RUTAN. I \7 MARKERA "VET INTE/VILL EJ SVARA" MED KRYSS (X) 

A. Vad anser Ni om förslaget att satsa på ett decentraliserat samhälle 

B. satsa på ett jämlikt samhälle där skillnaderna mellan människors 
inkomster och arbetsförhålland~n är små 

C. satsa på ett samhälle med mer privat f0retagsamhet och marknadsekonomi 

D. satsa på ett samhälle som utnyttjar avancerad teknik som datorer och 
industrirobotar så att produktionen blir effektiv 

E. satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller 
ingen ekonomisk tillväxt 

F. satsa på ett socialistiskt samhälle 

G. satsa på ett samhälle med mer inflytande f0r löntagarna på jobben även 
om det innebär att saker och ting ibland kan ta lite längre tid 

H. satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet 

I. satsa på ett samhälle som i huvudsak liknar dagens svenska samhälle 

Kommer en avveckling av kärnkraften, enligt Er mening, att förbättra, 
försämra eller varken förbättra eller försämra möjligheterna att i 
framtiden uppnå det slags samhälle Ni vill ha? 

( VISA SVARSKORT 21 [ 

1 förbättra 

2 försämra 

3 varken förbättra eller försämra 

8 vet inte/vill ej svara 

x r-t> annat svar: 

Il 

: 

: 
I 
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22B 

20 

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

I VISA SVARSKORT 22A 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 

__ _. LA°S UPP ETT PÄSTÄENDE I SirNDER OCH V 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. 

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. En del är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt 
i sänder och ber Er välja ett av svaren på vänstersidan i häftet. 

r VISA SVARSKORT 22B 1 

\l Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? 

A. Man kan aldrig lita på att något av partierna tänker hålla sina löften. 
i------1 

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

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

D. Det tjänar ingenting till att engagera sig i politiken eftersom det ändå 
är så litet man kan göra. 



23/l. 

23B 

23C 

23D 

1 

2 

3 

5 

8 

X 

1 

2 

3 

5 

8 

X 

1 

2 

3 

5 

8 

X 

21 

Är Ni aktiv i_ kärnkraftsfr~gan? Med aktiv menar jag att man har tagit 
ställning och försöker övertyga andra om att rösta på ett visst förslag 
i folkomröstningen. 

I TILL}[GGSFRAGA OM I 
UP SVARAR JA 

ja, aktiv för förslag 

ja, aktiv för förslag 

ja, aktiv för förslag 

nej, inte aktiv 

vet inte/vill ej svara 
~ annat svar: V 

1 

2 

3 

► 
Är Ni aktiv för förslag 
1, 2 eller 3? 

Har Ni någon familjemedlem, arbetskamrat och/eller nära vän utanför arbetet 
som aktivt försöker övertyga andra om att rösta på förslag l? 

TILLl-fGGSFRÄGA OM I 

I 
UP SVARAR JA I 

ja, familjemedlem 

ja, arbetskcarir>at 

ja, nära vän 

nej 

vet inte/viU ej svara 

~~ annat svar: 
~ 

.... 

..... 
Är det någon familjemedlem, 
arbetskamrat och/eller nära 
vän utanför arbetet? 

OBSERVERA ATT FLER ÄN ETT 
ALTERNATIV FÅR MARKERAS OM 
SÅ ERFORDRAS PÅ FRÅGA 
23B, C OCH D. 

Har Ni någon familjemedlem, arbetskamrat och/eller nära vän utanför arbetet 
som aktivt försöker övertyga andra om att rösta på förslag 2? 

Är det någon familjemedlem, 
arbetskamrat och/eller nära 
vän utanför arbetet? 

TILL}fGGSFRÅGA .... 
OM UP SVARAR JA 

,.. 

ja, familjemedlem 

ja, arbetskamrat 

ja, nära vän 

nej 

vet inte/viU ej svara 

.-> annat svar: 

Har Ni någon familjemedlem, arbetskamrat och/eller nära vän utanför arbetet 
som aktivt försöker övertyga andra om att rösta på förslag 3? 

I TILLA.GGSJ?RÅGA OM 
OM UP SVARAR JA 

.... ... Är det någon familjemedlem, 
arbetskamrat och/eller nära 
vän utanför arbetet? 

1 ja, familjemedlem 

2 ja, arbetskamrat 

3 ja, nära vän 

5 neJ 

8 vet inte/vill ej svara 

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

,, 



24A 

248 

25A 

22 

Hur ofta brukar det förekomma att det diskuteras energi- och kärnkraftsfrågor 
bland Era bekanta utanför familjen? Brukar det förekomma: ofta eller bara vid 
något enstaka tHlfälle eller inte alls? 

1 ofta 

2 bara vid något enstaka tillfälle 

3 inte alls 

8 vet inte/vill ej svara 

x ~ annat svar: _______________________ _ 

Hur brukar Ni själv göra om Ni är med i ett sällskap, där samtalet kommer in 
på energi- och kärnkraftsfrågor? Vilken av de här beskrivningarna tycker Ni 
passar bäst in på Er själv? 

I VISA SVARSKORT 24B OCH LA'S EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN I 
1 jag brukar inte bry rrrig om att lyssna när folk börjar prata om 

energi- och kärnkraftsfrågor 

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 rrrin åsikt 

8 vet inte/vill ej svara 

x f--1> annat svar: ------------------------
Tycker Ni att det hade varit bättre om regering och riksdag hade beslutat om 
kärnkraften utan folkomröstning eller anser Ni att det var bäst att ordna 
folkomröstningen i det här fallet? 

1 bättre om regering och riksdag beslutat utan folkomröstning 

5 bäst att ordna folkomröstning i det här fallet 

8 vet inte/vill ej svara 

x ~ annat svar: ______________________ _ 

258 Vad anser Ni om folkomröS:tningar mer allmänt? Tycker Ni att vi borde ha fler 
folkomröstningar i olika frågor i framtiden eller tycker Ni att vi skall vara 
sparsamma med folkomröstningar som vi varit hittills eller tycker Ni att vi 
inte skall ha några utan överlåta åt riksdag och regering att fatta beslut 
utan folkomröstningar? 

I VISA SVARSKORT 25B f 

1 vi borde ha fler folkomröstningar i olika frågor i framtiden 

2 vi skall vara sparsamma med folkomröstningar som vi varit hittills 

3 vi skall inte ha några utan överlåta åt riksdag och regering att fatta 
beslut utan folkomröstningar 

8 vet inte/vill ej svara 

x ---c> annat svar: ------------------------



26A 

26B 

26C 

27A 

27B 

23 

Tänker Ni rösta vi folkomröstningen i år? 

1 ja, tänker rösta 

3 kanske/vet inte säkert 

5 nej, tänker inte rösta 

8 vägrar svara _________ _, 

Vilket förslag tänker Ni rösta på? 

VISA SVARSKORT 26BC OCH LlfS VID 
BEHOV UPP DE FijRKORTADE FijRSLAGEN 

.... 

..... 27A 

1 förslag 1 I 
2 förslag 2 ~------►- 29A 

3 förslag 3 _______ _, 

4 tänker rösta blankt ----------1►• 28 

7 har inte bestämt sig/vet inte 

8 vägrar svara 

Vilket förslag lutar Ni närmast åt att rösta på? 

~-----a► 29A 

3 förslag 3 . ____ __, 

1 förslag 1 

2 förslag 2 

4 

8 

lutar åt att rösta blankt I ► 27c 
vet inte/vill ej sv~--~----

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

VISA SVARSKORT 27ABC OCH LXS VID 
BEHOV.UPP DE FijRKORTADE FijRSLAGEN 

1 förslag 1 I 
2 förslag 2 -

3 förslag 3 ______ __, 

4 lutar åt att rösta blankt----~►~ 

7 har inte bestämt sig/vet inte 

8 vägrar svara 

29A 

28 (för up som inte tänker rösta: 5 

27C vid fråga 26A) 

9 tänker inte rösta i folkomröstningen----►• 28 

Vilket förslag lutar Ni närmast åt att rösta på? 

1 förslag 1 

I 2 förslag 2 : 29A 

3 förslag 3 28 ( för up som inte tänker rös ta : 5 

4 lutar åt att rösta blankt vid fråga 26A) 

8 vet inte/vill ej svara 
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27C Är det något av de tre förslagen i folkomröstningen som Ni tycker är sämre 
än de övriga, så att Ni inte skulle kunna tänka Er att rösta på Det? 

--

I TILLÄGGSFRÄGA OM I ► 
Vilket förslag kan Ni inte 
tänka Er att rösta på?--UP SVARAR JA 

VISA SVARSKORT 27ABC OCH LÄS VID l 
BEHOV UPP DE FURKORTADE FURSLAGEN. 

1 förslag 1 

2 förslag 2 

3 förslag 3 

5 nej, inget förslag sämre 

8 vet inte/vill ej svara 

FRÅGA 28 ST}fLLS ENDAST TILL UP SOM INTE TA
0

NKER 
RUSTA I FOLKOMRUSTNINGEN ELLER SOM TÄNKER RUSTA 
BLANKT ELLER LUTAR ÅT ATT RUSTA BLANKT 

28 Varför tänker Ni inte_rösta/rösta_blankt i folkomröstningen? 

TILLÄGGSFRÅGA FURI .... Är det något mer skäl 
FYLLIGA SVAR I ... ni vill nämna? 

--t> svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

29A På ett ungefär hur stor procentandel av rösterna 
tror Ni att förs lag 3 får i folkomröstningen? 

-[> procentandel: 

8 vet inte/vill ej svara 

29B Hur många kärnkraftsreaktorer tror Ni vi har i drift i Sverige -
om 25 år? Ni kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet 

! VISA SVARSKORT 29B I 
1 kärnkraften avvecklad - inga reaktorer i drift 

2 1-6 reaktorer i drift 

3 7-11 reaktorer i drift 

4 12 reaktorer i drift 

5 fler än 12 reaktorer i drift 

8 vet inte/vill ej svara 

X ~ annat svar: 



--
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30A 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 inställ
ning till något av partierna? 

1 ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 

S vet inte/tveksam 

5 nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 

8 vill inte svara 
~, ------------------------ ~r 

30B Vilket parti tycker Ni bäst om? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

30D Är det något parti som Ni ändå 
tycker Er stå närmare än de andra 
partier~a (Vilket parti?} 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vill inte svara -----1►• 32A 

x --I> annat svar: ----------

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 ► 32A 

30C 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? 

x --i> annat parti: --------

1 ja starkt övertygad 

5 nej, inte starkt övertygad 

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

31 Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

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

MARKERA OM MtJJLIGT" 
ENDAST ETT PARTI 

x ;> annat parti: ------------------------

i 



32A 

1 

3 

5 

8 

32B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

X: 

. 

33 

1 
I 

I 

5 

7 

8 

X 

26 

UP F(}DD 17 SEPTEMBER 1961 ELLER $ENARE 1-I ---~►~ 

UTLifNDSKA MEDBORGARE li---------------►• 

Röstade Ni vid riksdagsvalet 1979? 

ja 

minns inte säkert, men troligen 

nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade 

vet inte/vill ej svara 

Vilket parti röstade Ni på vid riksdagsvalet 1979? 
Vänsterpartiet kommunisterna 

Socialdemokraterna 

... ... 

37A 

35A 

34A 

Centerpartiet OM UP UPPGIVIT SAMMA PARTI VID FRAGA 
Folkpartiet 30B ELLER JOD SOM PA FRAGA 32B, GA 

Moderata samlingspartiet 
TILL 34A. 

Kristen demokratisk samling 

vet inte/vill ej svara 

> annat parti: 

FRAGA 33 STA°LLS ENDAST TILL UP SOM Rc}STADE PÅ ETT ANNAT PARTI VID RIKSDAGS-
VALET 1979 (FRÅGA 32B} A"N HAN/HON UPPGER SOM "BÄSTA PARTI" PA FRAGA 30B 
ELLER JOD. VP SOM INTE UPPGIVIT NAGOT PARTI PÅ FRAGA 30B/D ELLER PA FRAGA 
32B FAR INTE FRAGA 33. 

Ni säger att Ni ~tf~~r .. 9~§.LQ'!!{t~f~~r, ~!'.:-~tt.n~!'.:'!last ( .. . PARTINAMN) idag men 
att Ni röstade på ( .. . PARTINAMN} i ri Ks,dagsva iet 1979, tlar kärnkrafts.frågan 
medverkat till att Ni ändrat partiuppfattntng sedan valet 1979? 

ja, kärnkraftsfrågan har medverkat 

I T ILLA.
0

GGSFRÅGA OM I ► 
Varför fick kärnkraftsfrågan Er att 
ändra partiuppfattning? UP SVARAR JA 

r---v- svar: 

neJ, kärnkraftsfrågan har inte medverkat 

TILLAGGSFRAGA OM I ... Vad är det för orsaker -som gjort att Ni 
VP SVARAR NEJ I ... ändrat uppfattning? 

~svar: 

Up har inte ändrat parti uppfattning 

vet inte/vill ej svara 

- annat svar: 
~ 
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I UP FtJDD 20 SEPTEMBER 1958 ELLER SENARE li----------►• 3?A 

34A Röstade Ni vid riksdagsvalet 1976? 

1 ja 

3 minnns inte säkert, men troligen 

5 nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade 

8 vet inte/viU ej svara --------------
34B Vilket parti röstade Ni på vid valet 1976? 

1 Vänsterpartiet kommuniste-,rtna 

2 Socialdemokraterna 

3 Centerpartiet 

4 Folkpartiet 

5 Moderata Samlingspartiet 

6 K:r>isten Demokratisk Samling 

8 vet inte/vill ej svara 

x I---{> annat svar: 

... 

..... 3?A 

----------------------
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' SVENSKA MEDBORGARE i-l ------~► .3?A 

35A Röstade Ni vid valet till kommunfullmäktige 1979? 

358 

1 ja 

.3 minns inte säkert, men troligen 

5 nej, röstade inte/Up tror inte Vp röstade I 
8 vet inte/vill ej svara -------------

► .36A 

Vilket parti röstade Ni på vid valet till kommunfullmäktige 1979? 

1 Vänsterpartiet kommunisterna 

2 Socialdemokraterna 

.3 Centerpartiet 

4 Folkpartiet 

5 Moderata Samlingspartiet 

6 Kristen demokratisk samling 

8 vägrar svara 

x i--{> annat parti: ______________________ _ 

36A Röstade Ni vid valet till kommunfullmäktige 1976? 

1 ja 

.3 minns inte säkert, men troligen 

5 nej, röstade inte/Vp tror inte Vp röstade 

? Vp var inte röstberättigad 19?6 

8 vet inte/vill ej svara ____________ _. 

.... ... .3?A 

368 Vilket parti röstade Ni på vid valet till kommunfullmäktige 1976? 

1 Vänsterpartiet korrmunisterna 

2 Socialdemokraterna 

.3 Centerpartiet 

4 Folkpartiet 

5 Moderata Samlingspartiet 

6 Kristen demokratisk samling 

.8 vägrar svara 

x f---t> annat parti: ----------------------
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37A Har Ni förvärvsarbete? 

[ T ILLA"GGSFRÄGA OM UP SVARAR JA I ► Arbetar Nt heltid eller deltid? 

I T ILL.A"GGSFRÄGA OM UP SVARAR NEJ I ► Studerar Ni? 

I 

1 ja., heZtid i 

2 ja., deZtid .... 3?C I .... 
3 ja., men tiUfäUigtvis arbetsWs 

4 nej., studerar 

5 nej., förvärvsarbetar inte 

37B Har Ni. tidigare haft förvärvsarbete? 

TILLA"GGSFRÄGA OM UP SVARAR JA. I .... Arbetade Ni heltid eller deltid? 
FRÅGAN AVSER UP: S SENASTE YRKE. I .... 

MARKERA "NEJ" OM UP ENDAST HAFT 
1 ja., heltid TILLFA1LIGA ARBETEN UNDER SKOL-

2 ja., deltid FERIER. 

5 nej., har aldrig haft förvärvsarbete ► 40A 

37C Vilket yrke b~rLb~Q~ Ni? 

T ILLA"GGSFRÄGA FtfR ATT 1 .... Vilket slags arbete s~sslar/s~sslade 
FtfRTYDLIGA YRKESGRUPPEN I ... Ni huvudsakligen med? 

r----1,? yrke., sysselsättning: 
' I 

FRÄGAN STA1,LS BÄDE TILL YRKESVERKSAM OCH TIDIGARE YRKESVERKSAM. OM UP 
TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVA"NDS FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" 

·1 

OCH "SYSSLADE" 

370 Vilken ~rLY~r Ert företags huvudsakliga verksamhet vid Er arbetsplats? 

I ~ verksamhet: 

37E Arbetarlarbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 

1 statlig 

2 korronunal (även landstingskommunal) 

3 enskild 

X ~> annat svar: 
~ 

I 
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Skulle Ni vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Ni hör/hörde till? 

FORMULERINGEN "SOM NI HtJRDE TILL" 
ANVA"NDS OM UP TIDIGARE VARIT YRKES
VERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE 
UP:S SENASTE YRKE. 

I VISA SVARSKORT 38 l 

1 tjänsteman 

2 tjänsteman med arbetsledande funktion 
~ ...... _T_IL....;L....;A.;..;.G...;.G.;.;.S_F....;RÅ_G....;:A._F_tJ_R_....;"A...;.N....;S_T_A._LL...;D...;.'A...;.'_' -----1 

~~~L~~9~ Ni firma vid sidan om? 
3 tjänsteman med företagsledande funktion 1 Ja 

4 arbetare 

5 arbetare med arbetsledande funktion 

6 egenanställd arbetare 

? jordbrukare: ingen anställd 

8 jordbrukare: en e Uer flera anstäUda 

9 företagare: ingen anställd 

10 företagare: 1-9 anstäUda 

11 företagare: 10 eller fler anställda 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

x----c> annat svar: -------

~ TILLÄGGSFRÅGA FtJR JORDBRUKARE 

Hur många hektar åker och skog 
har Er gård? 

-,:;,hektar åker: 

-,:;,hektar skog: ______ _ 

-I> annat svar: _________ _ 

I X --iv,~~ annat svar: ·---------=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-==---
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Kommer en avveckHng av kärnkraften, enligt Er mening, att förbättra, 
försämra eller varken förbättra eller försämra möjligheterna att upp
rätthålla produktionen och bevara arbetstillfälle~a i Er bransch? 

[ VISA SVARSKORT 391 

1 förbättra 

2 försämra 

3 varken förbättra eller försämra 

8 vet inte/vill ej svara 

x J.-➔ annat svar: ______________________ _ 

40A Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare 
eller någon annan yrkesorganisation? 

I TILL.A"GGSFRÅ.GA OM UP SVARAR JA .... , ----l►• Vilken organisation är Ni 
medlem av? 

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

5 nej I 
8 vet inte/vill ej_sv_a_r_a ___ ~ ► 41 

ANTECKNA INTE FDRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM UP NÄMNER NAMN 
PA EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO., TCO ELLER SACO/SR)., SKALL DU FRÄGA 
VILKET FljRBUND UP TILLHljR OCH ANTECKNA DETTA. SOM FVRETAGARORGANISATION 
RAKNAS OCKSÄ JORDBRUKSORGANISATION. 

40B Är Ni 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 ~, annat svar: 
~ -----------------------
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1--------r---------------------------------------., 
41 

42 

Är Ni medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? 

Vilket parti eller vilken 
politisk organisation är 
Ni medlem i? 

[ TILL)fGGSFRAGA OM UP SVARAR JA 1-! -~►• 

'

SKRIV UPP NAMNEN PÅ DET PARTI/DE ORGANISATIONER SOM UP NÄMNER. I 
FLER A"N EN ORGANISATION KAN F{}REKOMMA. 

--[> parti: 

-[> politisk organisation: __ _ 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

TILLl{GGSFRÅGA FtJR 
"SOCIALDEMOKRATERNA 11 

Är Ni individuellt eller kol
lektivt ansluten till partiet? 

1 kollektivt ansluten 

2 individuellt ansluten 

3 ansluten både kollektivt 
och individuellt 

8 vet inte/vill ej svara 

x --I> annat svar: 

Förutom de fackliga och politiska organisationerna som jag nyss 
frågade om, är Ni medlem i någon eller några organisationer som tagit 
del i debatten inför folkomröstningen eller på annat sätt bedrivit 
verksamhet i frågor som rör energi och kärnkraft? 

I TILLA
0

GGSFRAGA OM I 
UP SVARAR JA 

... 
V organisationer: 

► Vilken eller vilka organisationer 
är Ni medlem i? 

5 nej, up är inte medlem i någon sådan organisation 

i 
' 
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1 

2 

3 

4 

33 

Vilken skolutbildning har Ni genomgått? 

r 
TILLA'GGSFRAGA FciR ~----1► .. 

_ FYLLIGA SVAR _ 
Har Ni någon annan praktisk eller 
teoretisk utbildning? 

TILLA'GGSFRAGA FcJR nu?. 
STUDERANDE (4 I FRAGA 37A) ~ Vilken utbildning genomgår Ni 

folksko7-enivå: 

yrkesskolenivå: 

grundskole- och 
reaZs"l<.o'lenivå: 

gymnasienivå: 

enhart 6- eUer ?-årig folkskola (äldxie skolform) 

yrkes- och 7-ärZingsskoZa, verkstadssko7-a, 1-årig 
handelsskola etc. 

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

2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handeZsinstitut 
studerande på denna nivå " 

5 studentnivå: 3-årigt gymnasium, tekniskt gymnasium, handeZsgymnasium, 
studerande på denna nivå 

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

8 vet inte/vill ej svara 

x --t> annan utbildning: ____________________ _ 

OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-6 ÄR TILLAMPLIGA BEH?JVER ENDAST DET SOM HAR 
HcJGST NUMMER MARKERAS. OM UP AVLAGT EXAMEN ELLER INTE SPELAR INGEN~-ROLL. VI 
AR ENDAST INTRESSERADE AV DEN Ht}GSTA NIVÄ UP STUDERAT/STUDERAR PA. VID TVEK
SAMMA FALL ANTECKNA UPD SVAR VID "ANNAN UTBILDNING" 

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

I VISA SVARSKORT 44 OCH L.AS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN f 

1 gift eller sammanhoende 

2 ogift eUer frånskild ---------1►• 

3 änka/änkling-----------~► .. 
x i---,r;:,..,.> annat svar: 

48A 

46C 

------------------------
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- 45 Vilket förslag i folkomröstningen om kärnkraften tror Nt Er m9keLmaka/samman-
boende kommer att rösta på? ------
I TILLil°GGSFRÄGA OM I 

► 
Vilket förslag lutar 
banLhon åt att rösta på? UP TVEKAR 

1 förslag 1 

2 förslag 2 

3 förslag 3 

4 tänker rösta bla,nkt 

5 tänker inte rösta 

. 6 Up vet inte 

8 vägrar svara 

X f----i> annat svar: 

46A Har Er make/maka/sammanboende förvärvsarbete? 

I TILLifGGSFRAGA OM UP SVARAR JA ] ► Arbetar han/hon_heltid eller deltid? 

. I TILLifGGSFRÄGA OM UP SVARAR NEJ) ► Studerar han/hon? 

1 ja., heltid .... 46C 
2 ja., deltid ..... 

3 ja., men tillfälligtvis arbetslös 

4 nej., studerar 

5 nej., förvärvsarbetar inte 

46B Har b9!:!(QQ!] tidigare haft förvärvsarbete? 

I TILLA'GGSFRÄGA OM UP SVARAR JA I ► Arbetade han/hon heltid eller deltid? 

1 Ja., heltid 

2 ja., deltid I TILLFA'LLIGA ARBETEN UNDER I 
SOMMARFERIER MARKERAS MED NEJ. 

3 nej., har aldrig förvärvsarbetat ► 48A 

46C Vilket yrke harLhade Er make/maka/sammanboende? -------- ----------------------
TILLA'GGSFRÄGA FtJR ATT .... Vilket slags arbete sisslar/stsslade 
FtlRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN 

.... b!~Lb2V huvudsakligen med? 

-f;:,yrke/sysselsättning: 

460 Vid Er makes/makas/sammanboendes företag: Vilken ~r{Y~r den huvudsakliga 
verksamheten vid den arbetsplats där han/hon arbetar[arbetad~? 

-!> Verksamhet: 

I 
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46E 8-t~~t~tl~t~§t~g~ Er !!J~~~Lr.!!~~2L§.2!_!!11}2~~Qg!J~g i statlig, kommunal eller 
enskf1 d · tjänst? 

I statlig 

2 

1 tjä:1rtst~man 

2 tjäftsteman med at>p'ei;/{d~e funktion : 
/ \:'::~;r;, ... ,., 

3 tj ärts teman med .. föret:&.gJfpgrlJmde fun'f$,tf/<} • 
" ,,,'<n!•', , "'> ; 0; «··•· 

4 arbgtåre 

5 arbetare med arbetsZ~danä,e funktion; 

6 egenanstäUd arbetare' 

? jordlxrukare: ingen CtYffJtälZd 

8 jordhruka:t'e: en eUeP fterä anstäUdq, 

9 företagare: ingen anställd 

1-9 anställda 

anstäZZda 

TILLifGGSFJifr;-A ,FtJR "ANSTlil:,LDAI' 

Har/hade Er ma.ke/maka/sarilmanboende 
f i rma vid S:\l!dan om? · · · 

1 ja 

5 neJ 

8 vet inte/vill ej svara 

x----{> annat svar: 

TILLifGGSFRÄGA FtJR JORDBRUKARE 

Hur många hektar åker och skog 
har Er gård? 

hektar åker: 

--,.>annat svar: 






