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I INTRODUKTION I -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?9 ARS VAL 

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

Jag börjar med en fråga om dagstidningar och andra nyhetstidningar. Vilken 
eller vilka dagstidningar brukar Ni läsa mera regelbundet? Med regelbundet 
menar jag minst en 9ång i veckan. 

TILLÄGGSFRAGA FÖR .... Finns det ytterligare någon nyhettt~dning 
FULLSTÄNDIGA SVAR ... Ni läser minst en gång i veckan? 

läser ej tidning ► 3 

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

LÄS UPP EN TIDNING I SÄNDER OCH VISA SVARSKORT lB. FÖR VARJE' TIDNING -
RINGA IN DET SVARSALTERNATIV UP ANGER 

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

TILLÄGGSFRAGA OM .. 
Vilket eller vilka parti er? 

UP SVARAR JA .. 

LÄS UPP EN TIDNING I SÄNDER OCH ,ANTECKNA DET PARTI /PARTIER UP ANGER. 
ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGAR: M, FP, c, s, VPK, KDS. 

__ ,., 

TIDNING 1B ANTAL DAGAR 1C PARTI NEJ VET INTE/ - VILL EJ 
SVARA 

••••••••••••••• 0 ••••••••• 6-7 3-5 1-2 . ......... 5 8 

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

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

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

. ........................ 6-7 3-5 1-2 . ......... 5 8 
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Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dags
tidningarna? 

VISA SVARSKORT 2. LliS 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 ~ annat svar: --------------------------
3 När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Ni se_gåLllssna_gå 

( ••• NYHETSPROGRAM) 

4 

f 
LI 
L_J 

l_J 

1 

2 

3 

4 

X 

I VISA SVARSKORT 3 ] 

1 ·FORTSliTTNINGSFRAG~~1 -----1►• 

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 

Hur ofta brukar Ni se_gå/llssn~_Qå 
( ••• NYHETSPROGRAM)? 

LliS UPP NYHETSPROGRAMMEN ETT I SliNDER OCH SKRIV SVARSNVMREN I RUTAN· I 
Rapport 

Aktuellt 

Morgonekot klockan 7.30 och/eller Dagens Eko klockan 18.00 i radions program 1. 

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 4 I 
~r Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad 
eller inte alls intresserad av politik? 

mycket intresserad 

ganska intresserad 

inte särskilt intresserad 

inte alls intresserad 

i---i~>, annat svar: 
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SA 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? 

Vi 11 Ni säga något mer om detta? 
TILLÄGGSFRAGOR FÖR ATT FA .... Är det något mer som Ni särskilt 
FYLLIGA SVAR 

... uppskattar eller sympatiserar med 
hos Socialdemokraterna? 

-:.-~svar: 

5 nej 

8 vet inte/viU ej svara 

5B Är det något hos Socialdemokraterna som Ni ogi 11 ar? 

något mer om detta? 
TILLÄGGSFRAGOR FÖR ATT FA .... Vi 11 Ni säga 
FYLLIGA SVAR 

... Är det något mer som Ni ogillar 
hos Socialdemokraterna? 

' 

.;,svar: 

' 

5 nej 

8 vet inte/viU ej svara 

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

TILLÄGGSFRÅGOR FÖR ATT FÅ .... 
FYLLIGA SVAR i--------11 .... • 

f--t> svar: 

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

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

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

6B Är det något hos Folkpartiet som Ni ogillar? 

5 

8 

TILLIÄGGSFRÅG0R FÖR AT.T FÅ Vill Ni säga något mer om detta? 
FYLLIGA SVAR i--------~· Är det något mer som Ni ogillar 

hos Folkpartiet? 

i--o:,svar: -----------------------------

nej 

vet inte/vill ej svara 
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Är det något hos Moderaterna som Ni särskilt uppskattar eller 
sympatiserar med? 

TILLÄGGSFRAGOR FÖR ATT FA ... 
FYLLIGA SVAR t--------tr• 

i---i::,.~, svar: 

5 nej 

8 vet inte/viZZ ej svara 

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

7B Är det något hos Moderaterna som Ni ogillar? 

TILLÄGGSFRAGOR FÖR ATT FA ...._ 
FYLLIGA SVAR i-------r• 

a---r:::.>> svar: 

5 nej 

8 vet inte/viZZ ej svara 

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

Vill Ni säga något mer om detta? 
TILLÄGGSFRÅGOR FÖR ATT FÅ ~ Är det något mer som Ni särskilt 
FYLLIGA SVAR i--------,~ .. uppskattar eller sympatiserar med 

hos Centerpartiet? 

~svar: -----------------,-------------

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

8B Är det något hos Centerpartiet som Ni ogillar? 

TILLÄGGSFRÅGOR FÖR ATT FÅ ~ 
FYLLIGA SVAR ------1~• 

.....,__,~:>,svar: 

5 nej 

8 vet inte/viU ej svara 

Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni ogillar 
hos Centerpartiet 
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Är det något hos Vänsterpartiet kommunisterna som Ni särskilt uppskattar 
eller sympatiserar med? 

TILLÄGGSFRAG.OR FÖR ATT FÅ ... 
FYLLIGA SVAR 1---------tr• 

svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

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

9B Är det något särskilt hos Vänsterpartiet kommunisterna som Ni ogillar? 

TILLÄGGSFRAGOR FÖR ATT FA ... 
FYLLIGA SVAR i--------tr• 

svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

Vill Ni säga något mer om detta? 
Är det något mer som Ni ogillar 
hos Vänsterpartiet kommunisterna? 
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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 19 september? 

OM UP SVARAR JA ... ... 
TILLÄGGSFRÅGA F~R 

.... ... 
FYLLIGA SVAR 

svar: 

5 nej, ingen fråga viktig 

7 tänker inte rösta vid riksdagsvalet 

8 vet inte/viZZ ej svara 

Vilken eller vilka frågor? 

Är det ytterligare någon fråga 
som är viktig för Er när Ni 
väljer parti i riksdagsvalet? 

1 
! 
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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 syssel
sättningsfrågorna. 

VISA SVARSKORT 11. STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR I EN Fr5LJD FOR VART OCH 
ETT AV FRÅGEOMRÅDENA. 

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

I TILLÄGGSFRÅGA .... ,------1►• Finns det ytterligare något parti som har 
. . en bra politik i ( ... FRÅGEOMRÅDE)? 

TILLÄGGSFRÅGA OM..,._ ___ -t~• Vilket eller vilka partier? 
UP SVARAR JA · 

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

I -, ► Finns det ytterligare något parti som har en 
TILLÄGGSFRÅGA ~-----_,. dålig politik i ( ... FRÅGEOMRÅDE)? 

TILLÄGGSFRÅGA OM ~ 
UP SVARA .. JA 1------1 .... • Vilket eller vilka partier? 

ANTECKNA NEDAN DE PARTIER UP NÄMNER VID RESPEKTIVE PRÅGEOMRÅDE. 
ANVÄND 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 

Miljöfrågor 
5 8 

Frågor som rör 5 8 löntagarfonder 
Skattefrågor 5 8 

Frågor som rör Sveriges 5 8 ekonomiska problem 
Frågor som rör fred och 

5 8 internationell nedrustning 

en 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 
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På det här kortet finns ett slags skala. 

r VISA SVARSKORT 12 AB 
1 

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 partierNi 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 +3 

ogillar 
starkt 

• • • • • • • 
. a 

varken gillar 
eUer ogillar 

---"" 
LÄS UPP ETT PARTI I TAGET OCH FRAGA NEDANSTAENDE FRAGA. 
ANTECKNA DEN SIFFRA UP UPPGER. GLOM INTE PLUS- OCH MINUS-

OBS 
TECKEN! 

TECKEN. ANTECKNA ETT (X) OM UP INTE KAN ELLER VILL SVARA 
FOR NAGOT PARTI. 

Var skulle Ni vilja placera: 

L_j Centerpartiet? 

LJ Moderaterna? 

LJ Vänsterpartiet kommunisterna? 

LJ Folkpartiet? 

LJ Socialdemokraterna? 

LJ Miljöpartiet? 

LJ KDS - Kristen demokratisk samling? 

12~ Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna 
var skulle Ni placera: 

LJ Thorbjörn FäUdin? 

LJ Ulf Adelsohn? 

LJ Lars Werner? 

LJ Ola Ullsten? 

LJ Olof Palme? 

• 
+4 +[j 

• • 
~ .. 

gillar 
starkt 

► 



-12-

13 Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. För vart och ett av dessa förslag kan Ni säga om det är: 

VISA SVARSKORT 13. LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
1 bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 

2 bra.förslag: ganska viktigt att det genomförs 

3 spelar ingen större roll 
4 dåligt förslag: ganska viktigt att det~ genomförs 
5 dåligt förslag: mycket viktigt att det~ genomförs 
8 vet inte/vill ej svara 

,.... ~ LÄS UPP FtJRSLAGEN ETT I TAGET OCH SKRIV SVARS'NUMRET I RUTAN I 
Om Ni använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Er åsikt 

'\l om förslaget att: 

LJ A. Begränsa ränteavdragen för villaägare. 

LJ B. Minska den offentliga sektorn. 

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

LJ fackliga organisationerna. 

LJ D. Socialisera de stora företagen. 

LJ E. Minska försvarsutgifterna. 

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

LJ G. Införa karensdagar i sjukförsäkringen. 

LJ H. Minska de sociala bidragen. 

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

LJ egen kultur. 

LJ J. Minska u-hjälpen. 

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

LJ och alkoholskadorna i samhället. 

LJ L. Förbjuda alla former av pornografi. 

LJ M. Begränsa rätten ti 11 fri abort. 

LJ N. Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket snarast. 

LJ 0. Tillåta reklam i svensk TV. 

LJ P. Bygga fler barndaghem. 



-13-

14A 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 ~ huvudsak emot kärnkraften 

3 ingen bestämd åsikt i fråg~n_ ~1--'►• 15A 
8 vet inte/viU ej __ s __ v __ ar __ a ____________ _._ 

x annat svar: 

14B 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 annat svar: 

15A Det finns olika uppfattningar om vi skall införa kollektiva löntagarfonder 
i Sverige. Vilken är Er inställning? Är Ni i huvudsak för eller emot att kollek-
tiva löntagarfonder införs i Sverige eller har Ni ingen bestämd åsikt i fråqan? 

1 i huvudsak för att kollektiva löntagarfonder införs 

2 & huvudsak emot att kollektiva löntagarfonder införs 

3 ingen bestämd åsikt i frågan 

8 vet inte/vill ej svara _____________ _,, 

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

15B 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 annat svar: ----------------------------
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I debatten kring kollektiva löntagarfonder har olika skäl framförts för/emot 
ett införande av kollektiva löntagarfonder. Vilka är de viktigaste sk~len-t,11 
att Ni är fQrL~mQt att kollektiva löntagarfonder införs i vårt land? 

UP SOM SAGT SIG VARA "I HUVUDSAK FÖR KOLLEKTIVA LÖNTAGARFONDER" FRÅGAS 
OM SINA SKÄL "FÖR" ATT INFÖRA KOLLEKTIVA LÖNTAGARFONDER. UP SOM SAGT SIG 
VARA "I HUVUDSAK EMOT KOLLEKTIVA LÖNTAGARFONDER" FRÅGAS OM SINA SKAL 
"EMOT" KOLLEKTIVA LÖNTAGARFONDER. 

I TILLlfGGSFRÅGA FIJR 11-----------1►• 
_ FYLLIGA SVAR . 

--1..,.>>svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

Är det något ytterligare skäl 
Ni vill nämna? 

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

VISA SVARSKORT 16 OCH LÄS UPP ALTERNA'l.'IVEN 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: --------------------------
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17A Olika förslag har diskuterats om vilken typ av löntagarfonder vi skall ha 
i Sverige. På det här kortet har vi sammanställt några av de förslag som 
framförts. Vilket av förslagen stämmer bäst överens med Er uppfattning? 

VISA SVARSKORT 17 AB OCH LA'S UPP ALTERNATIVEN I 

1 Samhällsfonder som skall ge löntagarna ökat inflytande och bl a 
användas för att skapa nya samhällsägda industrier. 

2 Kollektiva löntagarfonder som dels skall ge löntagarna ökat in
flytande genom köp av aktier i olika företag och dels ge upphov 
till mer investeringar i svensk industri. 

3 Löntagarfonder med individuella andelar som skall ge löntagarna 
ökat inflytande och näringslivet mer investeringskapital. De an
ställda skall efter en viss tid kunna lösa in sina andelar om de vill. 

4 Vi skall inte ha någon form av löntagarfonder i Sverige. 
8 vet inte/vill ej svara 

....--11--1 SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN I 
◊ 

LJ 

17B 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

18A 

Up:s egen uppfattning 

Vilket av förslagen anser Ni stämmer bäst överens med ( ... PARTIS) 
uppfattning? 

centerpartiet 

socialdemokraterna 

folkpartiet 

vänsterpartiet kommunisterna 

moderaterna 

Riksdagen beslöt i våras - i enlighet med den så kallade skatteöverenskommelsen 
- att genomföra ett antal förändringar i vårt skattesystem. De viktigaste 
förändringarna är att marginalskatterna skall sänkas, att arbetsgivaravgiften 
skall höjas och att ränteavdragen för vissa villaägare kommer att begränsas. 
Vad har Ni för uppfattning om de här förändringarna? Är Ni i huvudsak positiv 
eller i huvudsak negativ till skatteöverenskommelsen eller har Ni ingen bestämd 
åsikt i frågan? 

1 & huvudsak positiv till skatteöverenskommelsen 

2 & huvudsak negativ till skatteöverenskommelsen I VISA SVARSKORT lBA I 
3 

8 

ingen bestämd åsikt i frågan 

vet inte/vill ej svara 

x 1---0: annat svar: ---------------------------
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Kommer Ni ihåg vilka partier som var för skatteöverenskommelsen 
i riksdagen? 

r OM UP SVARAR JA~,-----◄►• Vilka partier var för skatteöverenskommelsen? 

~ parti(er): -----------------------------
5 nej, kommer inte ihåg 

8 vet inte/viU ej svara 

18C Vilket eller vilka partier var emot skatteöverenskommelsen? 

--i~>> parti (er) : 

5 kommer inte ihåg 

8 vet inte/vill ej svara 

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

( VISA SVARSKORT 19 I 
Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? 

1 instämmer helt 
2 instämmer i stort sett 
3 i stort sett motsatt åsikt 
4 helt motsatt åsikt 

8 vet inte/vill ej svara 

LÄS UPP ETT PÅSTÅENDE I SÄNDER OCH LÅT UP VÄLJA SVARSALTERNATIV. --
LJ
~ A~K:::t~::::N:~::r: :::::~serade av folks röster men inte av 

LJ 

LJ 

deras åsikter. 

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

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

I· 

: 

20 

---

LJ 

LJ 
LJ 

LJ 
LJ 

LJ 

LJ 
LJ 
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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. 

I VISA SVARSKORT 20 I 
0 1 2 

.... -

mycket 
dåligt 
förslag 

- -
3 4 

-
5 6 
-

varken bra 
eUer dåligt 
förslag 

? 8 
-

FRAGA OM ETT FÖRSLAG I TAGET OCH ANTECKNA SVARSSIFFRAN I RUTAN. 
MARKERA "VET INTE/VILL EJ SVARA II MED KRYSS (X). 

Vad anser Ni om förslaget att: 

9 10 

mycket 
bra 
förslag 

A. Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi. 

B. Satsa på ett samhälle med mer inflytande för löntagarna på jobben även 
om det innebär att saker och ting ibland kan ta lite längre tid. 

C. Satsa på ett socialistiskt samhälle. 

D. Satsa på ett samhälle med mindre förbud även om det kan innebära att 
svaga grupper missgynnas och starka människor gynnas. 

E. Satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produkt i vitet. 

Satsa på ett miljövänligt F. samhälle även om det innebär låg eller ingen 
ekonomisk tillväxt. 

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

H. Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll. 
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21A 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? 

218 

1 ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 

3 vet inte/tveksam 

i------1~~ 21 D 5 nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 

8 vill inte svara -~;;_--------------------' 

Vilket parti tycker Ni bäst om? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vill inte svara ► 23A 

X ,,> annat parti: 

21C En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt 
övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna av Ert parti? 

1 ja, starkt övertyg~d 

5 nej, inte starkt övertygad 

x ;> annat svar: 

210 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 fo Zkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vet inte/vill ej svara, nej inget parti ► 23A 

X ;> annat parti: ! 

I 



' 
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22 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, nej inget parti nämnt 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENDAST ETT PARTI 

x ::. annat parti ----------------------
23A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till 

höger efter politisk ställning. 

I VISA SVARSKORT 2 3AB I 
På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att Ni placerade de 
politiska 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 

◄ • • • • • • • • • 
långt till varken 
vänster vänster eller> 

höger 

STA'LL NEDANSTÅENDE FRÅGOR. FÖRSÖK FÅ UP ATT ANGE NÅGOT AV TALEN 
--- PÅ SKALAN SOM SVAR OCH NOTERA DE1cf I RUTORNA. MARKERA "VET IN1'E/ 

VILL EJ SVARA" MED (X). 

u 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

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

folkpartiet? 

socialdemokraterna ? 

mode1'aterna? 

vänsterpartiet kommunisterna? 

centerpartiet? 

miljöpartiet? 

KDS - kristen demokratisk samling? 

9 10 

• •► 

långt till 
höger> 

1 ____ --1-----------------------------------------

.. 

23BLJ Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera E1? själv? 

i_ FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA GALLER UP:s EGEN 
POLITISKA INST4LLNING. NOTERA DET TAL UP ANGER I RUTAN • 



24A 

24B 

24C 

Tänker Ni rösta vid valet 

1 ja -
3 kanske/vet inte 

5 nej 

8 - vägrar svara 

i år? 
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FRÅGORNA 24A-C 
AVSER RIKSDAGSVALET 

Vilket parti tänker Ni rösta på i riksdagsvalet? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet ... 
25A ... 

6 kristen demokratisk samling 

X > annat parti: 

? har inte bestämt sig/vet inte 

8 vägrar svara 

1 

2 

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

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

::c .? annat parti: 

7 har inte bestämt sig/vet inte 

8 

9 

vägrar svara 

tänker inte rösta vid riksdagsvalet 
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I UP FIJDD 1? SEPTEMBER 1961 ELLER SENARE ,..,. ________ ,..►• 2 BA 

25A Röstade Ni vid riksdagsvalet 1979? 

1 ja 

3 minns inte säkert, men troligen 
------- .... 

5 nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade 
~2?A 

8 vet inte/vill ej svara ___________ __, 

258 Vilket parti röstade Ni på vid valet 1979? 

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: 

FRÅGA 26 FINNS INTE MED I BLANKETTEN 
FIJR DENNA ETAPP • 
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( UP FÖDD 20 SEPTEMBER 1958 ELLER SENARE ►1----1►• 28A 

27A Röstade Ni vid riksdagsvalet 1976? 

1 ja 

3 minns inte säkert, men troligen 
5 nej, röstade inte/Up t,_r_o_r_i-nt_e_U_p_r-ös_t_a_d_e __ _,~---►• 

28
A 

8 vet inte/vi U ej s_v""'a"""r..;.;a'------------~-

27B Vilket parti röstade Ni på vid riksdagsvalet 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: 

I UP FÖDD 24 MARS 1962 ELLER SENARE( i- ----1►• 29A 

28A Röstade Ni i folkomröstningen om kärnkraft? 

1 ja 

minns inte säkert, men troligen 3 

5 

8 

nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade -+ 
vet inte/vill ej svara ___________ _. 

29A 

28B Röstade Ni på linje 1, linje 2, linje 3 eller röstade Ni blankt? 

1 linje 1 

2 linje 2 

3 linje 3 

4 blankt 

8 vet inte/vill ej svara 

x r---1:> annat svar: -------

LINJERNAS INNEHALL - FöRKORTAT 
Linje 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 skall före
komma." (Stöddes av moderata samlingspartiet). 

Linje 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 kärnkraftsutbyggnad skall före
komma. Kärnkraftverk och andra framtida an
läggningar för produktion av elektrisk kraft 
av betydelse ska 11 ägas av stat och kommun. 11 

(Stöddes av socialdemokraterna och folk
partiet). 
Linje 3: "Nej till fortsatt utbyggnad av kärn
kraften. Avveckling av nuvarande sex reaktorer 
i drift inom högst 10 år. 11 (Stöddes av center
partiet ochvänsterpartiet kommunisterna). 
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29A Har Ni förvärvsarbete? 

f TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA' 1-----4►• Arbetar Ni heltid eller deltid? 

-1 ja, heltid 

2 ja, deltid 

3 ja, men tillfälligtvis arbetslös -
S nej, förvärvsarbetar inte _.,__. ___ _,._ _____________________________________ __ 

I 

I 

29B 

29C 

29D 

Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 

TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA • ..,_ ___ -1 .... • 

FRÅGAN AVSER UPs SENASTE YRKE """ 

1 ja, heltid 

2 ja, deltid 

5 nej, har aldrig haft förvärvsarbete_. 31A 

Vilket yrke b~rLb~Q~ Ni? 

TILLÄGGSFRÅGA F(JR ATT FtJR- .....,_ ______ ..... 
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN """ 

Arbetade Ni heltid eller deltid? 

MARKERA "NEJ II OM UP ENDAST HAFT 
TILLFÄLLIGA ARBETEN UNDER SKOL
FERIER. 

Vilket slags arbete sysslarLsysslade 
Ni huvudsakligen med? 

~ 1---t> yrke/sysselsättning: ---------------------
FRÅGAN STÄLLS BÅDE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE YRKESVERKSAM UP. OM UP 
TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVÄNDS FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH 
"SYSSLADE". 

Vilket är/var Ert företags huvudsakliga verksamhet vid Er arbetsplats? 

x ~ verksamhet: --------------------------



b 
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Skulle Ni vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Ni bQ[LbQ[9~ till? 

FORMULERINGEN "SOM NI HÖRDE TILL 11 

ANVÄNDS OM UP TIDIGARE VARIT YRKES
VERKSAM, OCH FRAGAN SKALL DA AVSE 
UPs SENASTE YRKE. 

I VISA SVARSKORT .30A I 
1 tjänsteman 

2 tjänsteman med arbetsledande funktion 

.3 tjänsteman med företagsledande fuktion 

4 arbetare 

5 arbetare med arbetsledande funktion 

6 egenanställd arbetare 

? jordbrukare: ~ngen anställd 

8 jordbrukare: en eller flera anställda 

9 företagare: ingen anställd 

10 företagare: 1-9 anställda 

11 företagare: 10 eller fler anställda 

X i---r>~~annat svar: 

t---t~a.i 1'ILLÄGGSFRAGA FÖR "ANSTÄLLDA 11 

~~rLb~9~ Ni firma vid sidan om? 

-

1 ja 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

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

r+ TILLÄGGSFRAGA FÖR JORDBRUKARE 

Hur många hektar åker och skog 
har Er gård? 

>hektar åker: 

>hektar skog: 

--1> annat svar: ----------

--------------------------
30B Arbetar/arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 

1 statlig 

2 kommunal (även landstingskommunal) 

.3 enskild 

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



31A 

1 

2 

Bedriver Ni för tillfället 
eller yrkesutbildning? 
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någon form av studier som syftar till en examen 

I 
TILLÄGGSFRÅGA OMI t-----------1►~ Studerar Ni på 

_ UP SVARAR JA _ heltid eller deltid? 

ja, heltid 

ja, deltid. 

MED STUDIER AVSES INTE 
HOBBYKURSER OCH STUDIE
CIRKLAR. 

5 nej, bedriver ingen form av studier 

x ~ annat svar: ------------------------
31B Vilken skolutbildning har Ni genomgått?/Vilken skolutbildning genomgår Ni nu? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

8 

X 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR 
FYLLIGA SVAR 

folkskolenivå 

yrkesskolenivå: 

grundskolenivå 

realskolenivå 

gymnasienivå 

studentnivå 

universitetsnivå 

vet inte/viU ej svara 

--1> annan utbiZdning: 

.. .... Har Ni någon annan praktisk eller 
teoretisk utbildning? 

enbart 6- eiier ?-årig foZkskoZa (äZdre skolfoY'ITlen) 

yrkes- och Zärlingsskoia, verkstadsskoZa, 1-årig 
handeiss ko la 

8- eZZer 9-årig grundskoZa, enhetsskola, kommunal 
me i lans ko la 

reaZskoZa, fZickskoZa, folkhögskoZa etc 

2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handels
institut, studerande på denna nivå 

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

universitets- och högskoZestudier, studerande på 
denna nivå 

OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-? ÄR TILLÄMPLIGA BEHÖVER ENDAST DET SOM HAR 
HÖGST NUMMER MARKERAS. OM UP AVLAGT EXAMEN ELLER INTE SPELAR INGEN ROLL. VI 
ÄR ENDAST INTRESSERADE AV DEN HÖGSTA NIVÅ UP STUDERAT/STUDERAR PÅ. VID TVEK
SAMMA FALL ANTECKNA UPs SVAR VID "ANNAN UTBILDNING". 
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32A Anser Ni att det finns något parti eller några partier som för en politik 
som särskilt gynnar jordbrukarna? 

I RINGA IN DET ELLER DE PARTIER SOM UP NÄMNER I 
vpk s C fp m 6 "alla partier" ? nej, inget parti 

8 vet inte/vill ej svara annat parti: 

B Är det något eller några partier som missgynnar jordbrukarna? 

vpk s C fp m 6 "al la partier• 11 ?, nej inget parti 

; 8 vet inte/vill ej svara annat parti: 

C Är det något eller några partier som gynnar småföretagarna? 
' 

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

8 vet inte/vill ej svara annat parti: 
. 

D Är det något eller några partier som missgynnar småföretagarna? 

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

8 vet inte/vill ej svara annat parti: _ ,. 

E Är det något eller några parti er som gynnar storföretagarna? 

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

8 vet inte/vill ej svara annat parti: 

F Är det något eller några partier som missgynnar storföretagarna? 

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

8 vet inte/vill ej svara annat parti: 
-

G Är det något eller några partier som gynnar arbetarna? 

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

8 vet inte vill ej svara annat parti: 

H Är det något eller några partier som missgynnar arbetarna? 
) 

vpk "alla partier" nej, inget par-t-i s C fp m 6 ? 

8 vet . inte/vill ej svara annat parti: 

I Är det något eller några partier som gynnar tjänstemännen? 

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

8 vet inte/vill ej svara annat parti: 

J Är det något eller några partier som missgynnar tjänstemännen? 

vpk s C fp m 6 "al la partier" ? neJ; inget parti 

8 vet inte/vill ej svara annat parti: 
i....-..._ 
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34A 

1 

3 
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8 
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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? 

TILLÄGGSFRÅGA OM 
UP ÄR TVEKSAM 

tiU fördel 

till nackdel 

varken till fördel eller nackdel 

vet inte/vill ej svara 

... .... Anser Ni att den varit mest till 
fördel eller mest till nackdel? 

X annat svar: 

Under de senaste åren har läget på den svenska arbetsmarknaden försämrats. 
På det här kortet finns ett antal olika problem som en del människor råkat 
ut för på arbetsmarknaden. Har Ni åersonligen under de senaste två-tre åren 
råkat ut för något eller några av essa problem? 

VISA SVARSKORT 34AB 

TILLÄGGSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA 

Vilket eller vilka problem har Ni 
~,. råkat ut för? 

MARX.ERA DE PROBLEN UP RÅKAT Ur:' FÖR. FLER ÄN ETT KAN FÖREKOMMA 

1 vid något eUer några t-iUfäUen försökt få arbete de två-tre 
senaste åren, men intd fått något 

2 försökt få arbeta l.eltid men endast fått arbeta deltid 

3 tvingats ta ett a:•bete under Era kvalifikationer 

4 blivit permitte:md/f,•istäUd men fått nytt jobb 1,,nom en månad 

5 blivit permittera.-:'/fristäUd och gått arbetslös över en månad 

6 genomgått AMS-u .-"oi ldning 

? blivit fört?°fipensionerad, delvis p g a arbetsmarknadsskäl 

8 sysslat mr.~ beredskapsarbete 

x råkaf ut för något annat problem 
på crbetsmarknaden (ange vilket): 

95 ne:/, har inte råkat ur för något problem 
r/~ arbetsmarknaden 

98 · vet inte/vill ej svara 
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Är det någon i Er familj som under de senaste två-tre åren råkat ut 
för något eller några av dessa problem? 

I VISA SVARSKORT 34AB I 
1 ja, någon i UPs familj har råkat ut för problem 

2 nej, ingen har drabbats 

8 vet inte/vill ej svara 

35A Om Ni jämför Er ekonomiska situation med vad den var för två-tre år sedan, 
har den förbättrats, förblivit ungefär den samma eller har den försämrats? 

1 förbättrats 

2 förblivit ungefär den samma 

3 försämrats 

8 vet inte/vill ej svara 

x v~ annat svar: ---------------------
35B Om vi ser två-tre år framåt i tiden tror Ni då at_t Er ekonomiska situation 

kommer att förbättras, förbli ungefär som i dag e 11 er tror Ni den kommer 
att försämras? 

1 förbättras 
Varför tror Ni Er ekonomiska .I P~LJDFRAGA ~----◄►~ situation kommer att förbättras? 

- . Är det någon mer orsak Ni vill nämna? 

2 förbli ungefär som idag 

3 försämras I F(JLJDFRÅGA ' 

8 vet inte/vill ej svara 

x ?annat svar: 

► 

svar: 

Varför tror Ni Er ekonomiska 
situation kommer att försämras? 
Är det någon mer orsak Ni vill nämna? 

svar: 

-----------------------------
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35C Hur tror Ni att de ekonomiska förhållandena i Sverige kommer att 
utvecklas under de närmaste åren? 

36' 

[ VISA SVARSKORT 35C I 
Tror Ni att det kommer att bli mycket bättre, något bättre, ingen förändring, 
något sämre eller mycket sämre? 

1 mycket bättre 

2 något bättre 

3 ingen förändring 

4 något sämre 

5 mycket sämre 

8 vet inte/viZZ ej svara 

x i---r>;::.> annat svar: 

Sveriges ekonomi har blivit sämre under senare år. Experter och politiker 
är inte överens om vad som orsakat försämringen. På det här kortet finns 
en lista med några av de många olika orsaker som diskuterats. Jag skulle 
vilja fråga om Er mening om vad som orsakat Sveriges ekonomiska problem. 
Ni kan svara med hjälp av alternativen på kortet. 

VISA SVARSKORT 36 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 

1 mycket viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 
2 ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 
3 inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 
4 ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 
8 vet inte/viZZ ej svara 

r-+----1 LÄS UPP ORSAKERNA EN I TAGET OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. I 

LJ 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

Vi börjar med den politik som de borgerliga regeringarna fört här i landet sedan 
1976. Är den en mycket viktig orsak, en ganska viktig orsak, en inte särskilt 
viktig orsak eller ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige? 

Den politik som de borqerliqa regeringarr.afört här i landet sedan 1976 

Den politik som den socialdemokratiska regeringen förde före 
regeringsskiftet 1976 

fackföreningarnas lönekrav 

De svenska företagens kapitalexport och investeringar utomlands 

För mycket inblandning från samhällets sida i det privata näringslivet 

Grundläggande brister i den kapitalistiska marknadsekonomin 

' 

.. 

l 
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Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för före
tagare eller någon annan yrkesorganisation? 

[ 
TILLÄGGSFJ?AGA OM UP SVARAR JAI .... -------1►- Vilken organisation 

_ . är Ni medlem av? 

1 ja (ange organisationens namn): ---------------------
5 · nej 

i------1►~ 4 0 
8 vet inte/vill ej svara 

ANTECKNA INTE F(JRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM UP NÄMNER NAMN 
PÅ EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO, TCO ELLER SACO/SR), SKALL DU FRÅGA 
VILKET F(JRBUND UP TILLH(JR OCH ANTECKNA DETTA. SOM F(JRETAGARORGANISATION 
RÄKNAS OCKSÄ JORDBRUKSORGANI3ATION • 

378 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 --I> annat svar: 

FRÅGORNA 38A-39 FINNS INTE MED I BLANKETTEN 
F(JR DENNA ETAPP. 
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40 Inför årets val tar partierna upp olika saker som de tycker är viktiga. 

STÄLL NEDANSTÄENDE FRÄGA FÖR VARJE PARTI OCH ANTECKNA DE FRÄGOR 
OCH PROBLEM SOM UP UPPGER FÖR RESPEKTIVE PARTI. MARKERA 8 OM 
UP SVARAR NEJ, INTE VET ELLER INTE VILL SVARA. 

Kan Ni säga vilka saker som ( ... PARTI) har lagt 
särskild tonvikt vid inför årets val? 

: I TILLÄ.GGSFRÄGA FÖR FYLLIGA SVAR I ► 
Kan Ni nämna något ytterligare 
som ( ••• PARTI) lagt vikt vid? . 

Socialdemokraterna -;::,svar: 
t 

8 nej/vet inte/vill ej svara 

I 

Folkpartiet -t>svar: 

t 

8 nej/vet inte/vill eJ svara ~ 

Moderata H>svar: I 
samlingspartiet t 

f 
! 
f 

8 nej/vet inte/v-z'.U ej svara 

Centerpartiet H>svar: --

i 
8 nej/vet inte/vill ej svara 

Vänsterpartiet -{>svar: 
kommunisterna 

8 nej/vet inte/vill ej svara 
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41 När det gäller Ert civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer 
bäst in på Er situation? 

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

2 ogift eller frånskild ► 44A 

3 änka/änkling .... 42C .... 
X f--(> annat svar: 

I 42A Har Er make/maka/sammanboende förvärvsarbete? 
-

l TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA 
J ► Arbetar han/hon heltid_eller_deltid? 

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR NEJ' ► Studerar b~QLbQQ? 

- 1 ja, helhd 

2 ja, deltid .... 42C ,... 

3 ja, men tillfälligtvis arbetslös 

4 nej, studerar 
I 

5 nej, förvärvsarbetar inte 

- 42B Har b~QLQQQ tidigare haft förvärvsarbete? 

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA I ► Arbetade b~QLQQQ heltid eller deltid? 

1 ja, heltid 
TILLFÄLLIGA ARBETEN UNDER SOMMAR-
FERIER MARKERAS MED NEJ. 

2 ja, deltid 

5 nej, har aldrig förvärvsarbetat ► 44A 

-i 

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

I TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT FÖR- .... Vilken slags arbete ~l~~l~r/ 
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN .... s1sslade han/hon huvudsakligen med? 

I 

! 
i ;::., yrke/sysselsättning: • 
J 

I 42D Vid Er make/makas/sammanboendes företag: 
Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid den arbetsplats där 

• han/hon-ar6etar/arbetade? 

> verksamhet: -
I ---
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Skulle Ni vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Er make/maka/samman
boende hör/hörde till? 

FORMULERINGEN "SOM NI HÖRDE TILL" ANVÄNDS 
OM MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE TIDIGARE VARIT 
YRKESVERKSAM, OCH FRAGAN SKALL DA AVSE 
MAKE/MAKA/SAMMANBOENDEs SENASTE YRKE. 

I VISA SVARSKORT 43A I 
tjän 

tjän 

tjän 

ar>be 

steman 

steman med arbetsledande funktion 

steman med företagsledande funktion 

tare 

tare med arbetsledande funktion 

egenanställd ar>betar e 

nställd 

~ 

• 

TILLÄGGSFRAGA FÖR "ANSTÄLLDA 11 

Har/hade Er make/maka/sammanboende 
firma vid sidan om? 

1 ja 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

x ---t> annat svar: 

TILLÄGGSFRAGA FÖR JORDBRUKARE 

Hur många hektar åker och skog 
har Er gård? 

jordbr>Ukar>e: ingen a 

jordbrukare: en elle r flera anställda l>'-iektar åker>: 

företagare: ingen an 

för>etagar>e: 1-9 anst 

ställd 

ällda 

företagare: 10 eller> fler anställda 

r::>hektar skog: 

i---{;:> annat svar: 

x ...,....._,~annat svar>: 

1 

2 

3 

ArbetarLarbetade Er make/maka/sammanboende i statlig, kommunal eller 
enskild tjänst? 

statlig 

kommunal (även landstingskorronunal) 

enskild 

x tro---•r> annat svar>: 



44A 

44B 

45 

1 

2 

3 

4 

X 

1 

2 

X 

C: 
,J 

yP"' s nuvarande bostad.· 

lantgdrd eller ensaml uilLa 

villa el ler radhus i småhu8o,nrråde 

lägenhet 1., flerfami 

lägenhet 1., flerfamiljshus ( ej höghu::;omr-åde) 

--c> annan bostad: 

Hyr eller äger Ni Er nuvarande bostad? 

hyr bostaden 

äger- bostaden (även bostadt,räU, 

annat svar: 

Har Ni några hemmavarande barn? 

TILLÄGGSFRÄGA OM 
UP SVARAR JA 

antal herr:r11avw~ande baY'n: 

· lägenhet) 

Hur många? 
Hur gamma 1t är 
t:;aYnet/Hur namli.l -· - ·-· -· ... - - ~--- -~-- - -
är de? I

-··-· . -] 
CJI,ÖM INTE ATT FRÄGA OM 

• EVENTUELLA BARNS ALDER 

INTERVJ.UAHE:NS NOTLRINCAR EFTER AVSLUTAD 
INTEliVJU: 

Var-_bor _}P_? 

1 ren landsbygd 

2 mindre tätort 

3 stad eller större tätort 

x "'-{>ev anm: 



INNEHALLSöVERSIKT 

FRAGENUMMER 

1 - 4 Tidningsläsning, radio/TV och intresse för politik 

5 - 14 Partiernas politik, aktuella frågor 

15 - 20 Kärnkraft, löntagarfonder, skatter, uppfattningar 
om framtida samhällen och politik allmänt 

21 - 28 Partipreferens, röstning 

29 - 33 Yrkeserfarenhet och utbildning 

34 - 36 Arbetslöshet och ekonomi 

3 7 Organisationsmedlemskap 

40 Partierna i valrörelsen 

41 - 45 Sociala bakgrundsuppgifter 

FöRKORTNINGAR FöR PARTIERNA 

VPK vänsterpartiet kommunisterna 

S socialdemokraterna 

C centerpartiet 

FP folkpartiet 

M moderata samlingspartiet 

MP miljöpartiet 

KDS kristen demokratisk samling 

.c\llfo1n 19S.:! 



1A 

18 

1C 

1A 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5 

-3-I INTRODUKTION I 
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. 

CM UP NAMNER ATT HAN/HON INTERVJUATS VID 19?9 ÅRS VAL 

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

Jag börjar med en fråga om dagstidningar och andra nyhetstidningar. Vilken 
eller vilka dagstidningar brukar Ni läsa mera regelbundet? Med regelbundet 
menar jag minst en gång i veckan. 

TILLÅGGSFRÅGA FÖR ... Finns det ytterligare någon nyhetst1i dn i ng 
FULLSTJf.NDIGA SVAR ... Ni läser minst en gång i veckan? 

läser ej tidning ► 3 

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 SÅNDER OCH VISA SVARSKORT 1B. FÖR 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? 

TILLAGGSFRÅGA OM ... Vilket eller vilka partier? 
UP SVARAR JA JII"" 

Llf.S UPP EN TIDNING I Slf.NDER OCH ,ANTECKNA DET PARTI /PARTIER UP ANGER. 
ANVAND PARTIFÖRKORTNINGAR: M, FP, c, s, VPK, KDS. 

TIDNING 1B ANTAL DAGAR 1C PARTI NEJ VET INTE/ -- VILL EJ 
SVARA 

••••••••••••••• 0 ••••••••• 6-7 3-5 1-2 . ......... 5 8 

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

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

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

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



2 

3 

4 

l 

1 

-4-

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

VISA SVARSKORT 2. LJiS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN-, 

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 ---!> annat svar: --------------------------
När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Ni se_Qå/ltssna_Qå 
( ••• NYHETSPROGRAM) 

I VISA SVARSKORT 3 l 
1 
FORTSJiTTNINGSFRÅGAIL-1------l►• 

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

8 vet inte/viU ej svara 

Hur ofta brukar Ni se_Qå/ltssna_Qå 
( ••• NYHETSPROGRAM)? 

f i l,ÄS UPP NYHETSPROGRA/41EN ETT I SÄNDER OCH. SKRIV SVARSNUMREN I RUTAN· I 
LJ Rapport 

L_J Aktuellt 

L_J Morgonekot klockan 7.30 och/eller Dagens Eko klockan 18.00 i radions program 1. 

1 

2 

3 

4 

X 

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

l VISA SVARSKORT 4 l 
Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad 
eller inte alls intresserad av politik? 

mycket intresserad 

ganska intresserad 

inte särskilt intresserad 

inte alls intresserad 

--◄v>> annat svar: --------------------------

I 



5A 
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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? 

Vill Ni säga något mer om detta? 
TILLÄGGSFRÅGOR FÖR ATT FÅ1-------~ .... ~ Är det något mer som Ni särskilt 
FYLLIGA SVAR r uppskattar eller sympatiserar med 

hos Socialdemokraterna? 

1--1y>>SVar: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

5B Är det något hos Socialdemokraterna som Ni ogillar? 

TILLÄGGSFRÅGOR FÖR ATT FÄt-------~~a Vill Ni säga något mer om detta? 
FYLLIGA SVAR r Är det något mer som Ni ogillar 

hos Socialdemokraterna? 

--c;::~, svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 



-- - ---~- -- -- - ------
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6A Är det något hos Folkpartiet som Ni särskilt uppskattar eller 
sympatiserar med? 

Vill Ni säga något mer om detta? 
TILLÄGGSFRÅGOR FtJR ATT FÅ .... Är det något mer som Ni särskilt 
FYLLIGA SVAR ... uppskattar eller sympatiserar med 

hos Folkpartiet? 

--I> svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

6B Är det något hos Folkpartiet som Ni ogi 11 ar? 

TIL;_,ÄGGSFRÅGOR FtJR ATT FÅ 
Vi 11 Ni säga något mer om detta? .... Är det något mer som Ni ogillar 

FYLLIGA SVAR ... 
hos Folkpartiet? 

>Svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 



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

TILLÄGGSFRÅGOR FÖR ATT FÅ .... 
FYLLIGA SVAR t-------1~• 

1---0v> svar: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

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

7B Är det något hos Moderaterna som Ni ogillar? 

TILLÄGGSFRÅGOR FÖR ATT FÅ ... 
FYLLIGA SVAR 1---------11~• 

i---r>;:;.~ svar: 

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

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

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 
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8A Är det något hos Centerpartiet som Ni särskilt uppskattar 
eller sympatiserar med? 

Vill Ni säga något mer om detta? 
TILLÄGGSFRÅGOR FÖR ATT FÅ ... Är det något mer som Ni särskilt 
FYLLIGA SVAR ... uppskattar eller sympatiserar med ,, 

hos Centerpartiet? 

~ svar: 

5 nej 

8 vet inte/viU ej svara 

8B Är det något hos Centerpartiet som Ni ogillar? 

TILLÄGGSFRÅGOR FÖR ATT FA Vi 11 Ni säga något mer om detta? .... Är det något mer som Ni ogillar FYLLIGA SVAR ... 
hos Centerpartiet 

>svar: 

5 nej 

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

TILLÄGGSFRÅG.OR FÖR ATT FÄ. ... 
FYLLIGA SVAR 1--------1~• 

svar: 

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

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

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

9B Är det något särskilt hos Vänsterpartiet kommunisterna som Ni ogillar? 

TILLÄGGSFRÅGOR FÖR ATT FÅ ... 
FYLLIGA SVAR i--------1~~ 

sva:t>: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

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



10 

5 

? 

8 

l 
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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 riksdags
valet den 19 september? 

OM UP SVARAR JA .... Vilken eller vilka frågor? 

TILLÄGGSFRÅGA FOR .... Var det ytterligare någon fråga .... 
FYLLIGA SVAR som var viktig för Er när Ni 

valde parti i riksdagsvalet? 

-t>svar: 

nej, ingen fråga vikt,ig 

röstade inte vid riksdagsvalet 

vet inte/vill ej svara 

I 



11 
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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 syssel
sättningsfrågorna. 

VISA SVARSKORT 11. STÄLL NEDANSTAENDE FRAGOR I EN Ft5LJD Ft5R VART OCH 
ETT AV FRAGEOMRADENA. 

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

I TILLÄGGSFRAGA 11-------1►• Finns det ytterligare något parti som har 
. . en bra politik i ( ... FRAGEOMRADE)? 

TILLÄGGSFRAGA OM .._------1~• Vilket eller vilka partier? 
UP SVARAR JA 

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

I
TILLÄGGSFRAGA 11-------1►• Finns det ytterligare något parti som har en 

. . dålig politik i ( ... FRAGEOMRADE)? 

TILLÄGGSFRAGA OM ~ 
UP SVARA JA. t-------t.,..• Vilket eller vilka partier? 

ANTECKNA NEDAN DE PARTIER UP NÄMNER VID RESPEKTIVE FRAGEOMRADE. 
ANVÄND 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 
bra politik dålig politik 

Sysselsättningsfrågor 5 8 

Miljöfrågor 
5 8 

Frågor som rör 
5 8 löntagarfonder 

Skattefrågor 5 8 

Frågor som rör Sveriges 5 8 ekonomiska problem 

Frågor som rör fred och 
5 8 internat i one 11 nedrustning 

har en 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 
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På det här kortet finns ett slags skala. 

( VISA SVARSKORT 12 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 partierNi 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 +3 

◄ • • • • • • • • 
4L .0. 

ogillar varken gillar 
starkt eller ogillar 

---""' 
LÄS UPP ETT PARTI I TAGET OCH FRÄGA NEDANSTAENDE FRÄGA. 
ANTECKNA DEN SIFFRA UP UPPGER. GLÖM INTE PLUS- OCH MINUS-

OBS 
TECKEN! 

TECKEN. ANTECKNA ETT (X) OM UP INTE KAN ELLER VILL SVARA 
FÖR NÄGOT PARTI. 

Var skulle Ni vilja placera: 

L_J Centerpartiet? 

LJ Moderaterna? 

LJ Vänsterpartiet kommunisterna? 

LJ Folkpartiet? 

LJ Socialdemokraterna? 

LJ Miljöpartiet? 

LJ KDS - Kristen demokratisk samling? 

12B Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna 
var skulle Ni placera: 

LJ Thorbjörn Fälldin? 

LJ Ulf Adelsohn? 

LJ Lars Werner? 

L_j Ola Ullsten? 

LJ Olof Palme? 

• 
+4 +{j 

• • 
.. ~ 

gillar 
starkt 

► 
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13 Jag ska 11 nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. För vart och ett av dessa förslag kan Ni säga om det är: 

VISA SVARSKORT 13. LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
1 bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 

2 bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 

3 spelar ingen större roll 
4 dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 

5 dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 

8 vet inte/vill ej svara 

-H LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I TAGET OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN I 
Om Ni använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Er åsikt 

'V om förslaget att: 

LJ A. Begränsa ränteavdragen för villaägare. 
IP•a 

LJ B. Minska den offentliga sektorn. 

C. Föra över en de 1 av företagens vinster t i 11 löntagarfonder som styrs av de 

LJ fackliga organisationerna. 

LJ D. Socialisera de stora företagen. 
' 

LJ E. Minska försvarsutgifterna. 
.,, 

LJ F. Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet. 
"' 

LJ G. Införa karensdagar i sjukförsäkringen. 
" 

LJ H. Minska de sociala bidragen. 
--· 

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

LJ egen kultur. 

LJ J. Minska u-hjälpen. 
... ... ,,..., 

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

LJ och alkoholskadorna i samhället. 
,,.,., ...... 

LJ L. Förbjuda alla former av pornografi. 

LJ M. Begränsa rätten till fri abort. 

LJ N. Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket snarast. 
-~ 

LJ 0. Ti 11 åta reklam i svensk TV. 

LJ P. Bygga fler barndaghem. 



r -----r---------14_- ______ ___ 

14A 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 h~r Ni ingen bestämd åsikt i frågan? 

1 i huvudsak för kärnkraften 

2 i huvudsak emot kärnkraften 

3 ingen bestämd åsikt i fråg:::::n -r--11►~ 15A 
8 vet inte/vi U ej _s __ v __ ar""'aa;.,_ _________ __,_ 

x f---i> annat svar: ----------------------------
----------------------------------------------

14B 

15A 

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 ~ annat svar: 

Det finns olika uppfattningar om vi skall införa kollektiva löntagarfonder 

1 

2 

3 

8 

i Sverige. Vilken är Er inställning? Är Ni i huvudsak för eller emot att kollek
tiva löntagarfonder inf0rs i Sverige eller har Ni ingen bestämd åsikt i fråqan? 

1, huvudsak för att kollektiva löntagarfonder införs 

i huvudsak emot att kollektiva löntagarfonder införs 

ingen bestämd åsikt i frågan I vet inte/vill ej ► 16 
svara 

x ~ annat svar: 

15B 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----1:> annat svar: 
-

,, ____ _,_ _____________________________________ _ 



15C 

8 

16 

1 

2 

3 

4 

8 

X 
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I debatten kring kollektiva löntagarfonder har olika skäl framförts för/emot 
ett införande av kollektiva löntagarfonder. Vilka är de viktigaste sk~len-t,11 
att Ni är fQrL~~Q! att kollektiva löntagarfonder införs i vårt land? 

UP SOM SAGT SIG VARA "I HUVUDSAK FÖR KOLLEKTIVA LÖNTAGARFONDER" FRÅ.GAS 
OM SINA SKÄL "FÖR" ATT INFÖRA KOLLEKTIVA LÖNTAGARFONDER. UP SOM SAGT SIG 
VARA "I HUVUDSAK EMOT KOLLEKTIVA LÖNTAGARFONDER" FRÅGAS OM SINA SKÄL 
"EMOT" KOLLEKTIVA LÖNTAGARFONDER. 

I TILLif GGSFRAGA FIJR r-----------► 
. FYLLIGA SVAR . 

-----vsvar: 

vet inte/vill eJ svara 

Är det något ytterligare skäl 
Ni vi 11 nämna? 

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

VISA SVARSKORT 16 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
en av de absolut viktigaste frågorna 

ganska viktig fråga 

inte särskilt viktig fråga 

inte alls viktig fråga 

vet inte/vill ej svara 

> annat svar: 
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-··-----,----------------------,------------------
17A Olika förslag har diskuterats om vilken typ av löntagarfonder vi skall ha 

i Sverige. På det här kortet har vi sammanställt några av de förslag som 
framförts. Vilket av förslagen stämmer bäst överens med Er uppfattning? 

VISA SVARSKORT 17 AB OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN~ 

1 Samhällsfonder som skall ge löntagarna ökat inflytande och bl a 
användas för att skapa nya samhällsägda industrier. 

2 Kollektiva löntagarfonder som dels skall ge löntagarna ökat in
flytande genom köp av aktier i olika företag och dels ge upphov 
till mer investeringar i svensk industri. 

3 Löntagarfonder med individuella andelar som skall ge löntagarna 
ökat inflytande och näringslivet mer investeringskapital. De an
ställda skall efter en viss tid kunna lösa in sina andelar om de vill. 

4 Vi skall inte ha någon form av löntagarfonder i Sverige. 
8 vet inte/vill ej svara 

~--4--1 SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN I 

LJ 

17B 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

18A 

Up:s egen uppfattning 

Vilket av förslagen anser Ni stämmer bäst överens med ( ... PARTIS) 
uppfattning? 

centerpartiet 

socialdemokraterna 

folkpartiet 

vänsterpartiet kommunisterna 

moderaterna 

Riksdagen beslöt i våras - i enlighet med den så kallade skatteöverenskommelsen 
- att genomföra ett antal förändringar i vårt skattesystem. De viktigaste 
förändringarna är att marginalskatterna skall sänkas, att arbetsgivaravgiften 
skall höjas och att ränteavdragen för vissa villaägare kommer att begränsas. 
Vad har Ni för uppfattning om de här förändringarna? Är Ni i huvudsak positiv 
eller i huvudsak negativ till skatteöverenskommelsen eller har Ni ingen bestämd 
åsikt i frågan? 

1 i huvudsak positiv till skatteöverenskommelsen 

2 ~ huvudsak negativ till skatteöverenskommelsen 

3 ingen bestämd åsikt i frågan 

I VISA SVARSKORT 1 BA I 
8 vet inte/vill ej svara 

x ::-., annat svar: 



18B 

18C 

19 
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Kommer Ni ihåg vilka partier som var för skatteöverenskommelsen 
i riksdagen? 

[ OM UP SVARAR JA~,-----~►~ Vilka partier var för skatteöverenskommelsen? 

-t> parti (er): -----------------------------
5 nej, kommer inte ihåg 
8 

5 

8 

vet inte/vill ej svara 

Vilket eller vilka partier var emot skatteöverenskommelsen? 

1---0~, parti (er) : 

kommer inte ihåg 

vet inte/vill ej svara 

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

( VISA SVARSKORT 19 ' 

Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? 

1 instämmer helt 
2 instämmer i stort sett 
3 i stort sett motsatt åsikt 
4 helt motsatt åsikt 

8 vet inte/vill ej svara 

LÄS UPP ETT PASTÅENDE I SÄNDER OCH LÅT UP VÄLJA SVARSALTERNATIV. --I SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

\7 A. Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av LJ deras åsikter. 

LJ 

LJ 

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

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

----~---------------------------------------··" 



r 
20 

--
LJ 

LJ 
LJ 

LJ 
LJ 

LJ 

LJ 
LJ 
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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. 

I VISA SVARSKORT 2 0 I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.... - - - - - ... - - - ... 
- + - - - - + 

.... .... 

mycket 
dåligt 
förslag 

varken bra mycket 
eUer dåligt 
förslag 

FRÅGA OM ETT FÖRSLAG I TAGET OCH ANTECKNA SVARSSIFFRAN I RUTAN. 
MARKERA "VET INTE/VILL EJ SVARA" MED KRYSS (X). 

Vad anser Ni om förslaget att: 

bra 
förslag 

A. Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi. 

B. Satsa på ett samhälle med mer inflytande för löntagarna på jobben även 
om det innebär att saker och ting ibland kan ta lite längre tid. 

C. Satsa på ett socialistiskt samhälle. 

D. Satsa på ett samhälle med mindre förbud även om det kan innebära att 
svaga grupper missgynnas och starka människor gynnas. 

E. Satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet. 

F. Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen 
ekonomisk tillväxt. 

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

H. Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll. 
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21A 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? 

21B 

1 ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 

3 vet inte/tveksam 

t-------1:• 21 D 5 nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 

8 vi U in te svara .... :::.;:..;:;:._ _________________ ---1 

Vilket parti tycker Ni bäst om? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vill inte svara ► 23A 

X _, annat parti: 

----+----------------------------------------~«, 
21C 

210 

~-

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

1 ja, starkt övertyg~d 

5 nej, inte starkt övertygad 

x :> annat svar: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

X 

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

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

vet inte/vill ej svara, nej inget parti -----l►• 23A 

_, annat parti: 

----------------------------------------------" 
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22 Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 

1 vänsterpartiet kommunisterna. 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 f o Zkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vet inte/vill ej svara, nej inget parti nämnt 

x ? annat parti 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENDAST ETT PARTI 

-----------------------
23A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till 

höger efter politisk ställning. 

I VISA SVARSKORT 23AB l 
På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att Ni placerade de 
politiska 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 

◄ • • • • • • • • • 
långt till varken 
vänster vänster eller 

höger 

STÄLL NEDANSTAENDE FRAGOR. FÖRSÖK FA UP ATT ANGE NAGOT AV TALEN 
- - PA SKALAN SOM SVAR OCH NOTERA DEM I RUTORNA. MARKERA "VET IN'l'E / 

VILL EJ SVARA II MED (X). 

u 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

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

folkpartiet? 

socialdemokraterna? 

moderaterna ? 

vänsterpartiet kommunisterna? 

centerpartiet? 

miljöpartiet? 

KDS - kristen demokratisk samlinp? 

23BLJ Var någonstans på skal an skulle Ni vilja placera Er själv? 

~-FÖRKLARA - OM SA BEHÖVS - ATT DENNA FRAGA GÄLLER UP: s EGEN 
POLITISKA IMSTlf.LLNING. NOTERA DET TAL UP ANGER I RU'l'AN. 

9 10 

• •► 

långt till 
höger 
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24A 
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5 
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'-11 
Si C\] 
:::::i 

t5 d 24B 
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1 
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Q:; ~ '-11 
C) ~ C\] 6 
~C)~ 
Q:: cri kl 

X 

Röstade Ni vid årets val? 

ja 
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je, men inte i alla valen-----~►• 

nej, röstade inte ------~►a 24F 

vägrar svara ► 2 SA 

Vi hade ju flera val samtidigt i år. 

STÄLL DEN/DE TILLÄMPLIGA 
AV FRÅGORNA 24B-24D 

Vilket parti röstade Ni på i riksdagsvalet? 
vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokrapisk samling 

STRYK ÖVER FRÅGAN 
OM UP INTE RÖSTAT 
I RIKSDAGSVALET 

§ P... ~ 
Cl) ;::i kl i+B 

i---f>v>annat parti (ange vil%et): 

vägrar svara 

24C 

24D 

1 

Vilket parti röstade Ni på i valet till kommunfullmäktige? 
vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

x >annat parti (ange vilket): 

8 vägrar svara 

OM UP ENLIGT UB BOR I GÖTEBORG, MALMÖ 
ELLER PÅ GOTLAND (HAR EJ LANDSTINGSVAL) 

STRYK ÖVER FRÅGAN 
OM UP INTE RÖSTAT 
I FULLMÄKTIGEVALET 

1----- ...... • 24E ... 

1 

Vilket parti röstade Ni på i landstingsvalet? 

vänsterpartiet korronunisterna 

2 

3 

4 

5 

6 

X 

8 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kristen demokratisk samling 

i---~v~ annat parti (ange vilk~t): 

vägrar svara 

STRYK ÖVER FRÅGAN 
OM UP INTE RÖSTAT 
I LANDSTINGSVALET 
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24E När bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta i år?. Var det under 
sista veckan före valet e)ler tidigare under hösten och sommaren 
e11er visste Ni seaan länge hur Ni sl<u11e rösta? 

.---
1 under sista veckan före valet 

2 tidigare under hösten och sommaren 

3 Up visste sedan länge hur Up skuUe rösta 

8 vet inte/viU ej svara 

X :> annat svar: -
24F F'RAGA 24F STÄLLS ENDAST TILL UP SOM INTE RCJSTAT 1982 

(DVS AVSTÅTT FRÅN ATT Rt5STA I ALLA DE TRE VALEN I ÅR.) 
FRÅGAN GÄLLER RIKSDAGSVALET. 

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

TILLÄGGSFRÅGA OM ..... Vilket parti är det mest troligt 
UP ÄR TVEKSAM .... att Ni skulle röstat på? 

~"> parti: 

8 vet inte/vill ej svara 

I UP Ft5DD 1? SEPTEMBER 1961 ELLER SENARE I ► 28A 

~, 
25A Röstade Ni vid riksdagsvalet 1979? 

1 ja 

3 minns inte säkert, men troligen 

5 nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade .... 2?A .... 
8 vet inte/vill ej svara 

25B Vilket parti röstade Ni på vid valet 1979? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet --
4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kristen demokratisk samling 

8 vet inte/vill ej svara ► 
2?A 

X ;;.. annat parti: 

• 
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FRÅGA 26 STÄLLS ENDAST TILL PARTIBYTARE, DVS UP SOM RÖSTADE PÅ ANNAT 
PARTI VID RIKSDAGSVALET 1979 (FRÅGA 25B) ÄN HAN/HON ROSTADE PÅ VID 
RIKSDAGSVALET 1982 (FRÅGA 24B). UP SOM INTE UPPGIVIT NÅGOT PARTI 
PÅ FRÅGA 24B SKALL INTE HA FRÅGAN. 

I årets riksdagsval röstade Ni på ( ... PARTI). För tre år sedan, i 
riksdagsvalet 1979, röstade Ni på ( ... PARTI). Vad är det som gjort 
att Ni ändrat partiuppfattning sedan valet 1979? 

TILLÄGGSFRÅGA FOR 
FYLLIGA SVAR 

-().svar: 

7 Up har inte ändrat uppfattning 

8 vet inte/vill ej svara 

x > annat svar: 

.... .... 
~r det något mer som har gjort att Ni 
ändrat partiuppfattning? Kan Ni säga 
något mer om detta? 
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I UP FÖDD 20 SEPTEMBER 1958 ELLER SENARE I ► 28A 
... 

' 

27A Röstade Ni vid riksdagsvalet. 1976? 
1 ja 

3 minns inte säkert, men troligen 

5 nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade I ► 28A 
8 vet inte/vill ej svara 

27B Vilket parti röstade Ni på vid riksdagsvalet 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 : 

I UP FÖDD 24 MARS 1962 EL,LER SENARE I ► 29A 

28A Röstade Ni i folkomröstningen om kärnkraft? 
1 ja 

3 minns inte säkert, men troligen 

5 nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade r+ 29A 
8 vet inte/vill ej svara 

28B Röstade Ni på l i nj e 1 , linje 2, linje 3 eller röstade Ni blankt? 
1 linje 1 

2 linje 2 LINJERNAS INNEHALL - FöRKORTAT 
3 linje 3 Linje 1 : 11Kärnkraften skall avvecklas i den 
4 blankt takt som är möjlig. Vi skall använda högst 

de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i 
8- vet inte/vill ej svara drift, färdiga eller under arbete. Ingen 
X ---t> annat svar: ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall före-

komma.11 (Stöddes av moderata samlingspartiet). 

Linje 2: 11Kärnkraften 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 skall före-
komma. Kärnkraftverk och andra framtida an-
läggningar för produktion av elektrisk kraft 
av betydelse skall ägas av stat och kommun. Il 

(Stöddes av socialdemokraterna och folk-
partiet). 
Linje 3: 11Nej ti 11 fortsatt utbyggnad av kärn-
kraften. Avveckling av nuvarande sex reaktorer 
i drift inom högst 10 år. 11 (Stöddes av center-
partiet ochvänsterpartiet kommunisterna) . . , 
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29A Har Ni förvärvsarbete? 

f TILLÄGGSFRAGA OM UP SVARAR JA~,------►• Arbetar Ni heltid eller deltid? 

....-
1 ja, heltid 

- 2 ja, deltid 

29B 

29C 

290 

3 ja, men tillfälligtvis arbetslös -
5 nej, förvärvsarbetar inte 

Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 

TILLÄGGSFRAGA OM UP SVARAR JA.t-----1~~ 
FRAGAN AVSER UPs SENASTE YRKE .,.. 

1 ja, heltid 

2 ja, deltid 

5 nej, har aldrig haft förvärvsarbete_. 31A 

Vilket yrke b~rLb~Q~ Ni? 

TILLÄGGSFRAGA FÖR ATT FÖR- ... -------TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN .,.. 

:r ---t> yrke/sysselsättning: 

Arbetade Ni heltid eller deltid? 

MARKERA "NEJ" OM UP ENDAST HAFT 
TILLFÄLLIGA ARBETEN UNDER SKOL
FERIER. 

Vilket slags arbete stsslarLstsslade 
Ni huvudsakligen med? 

FRAGAN STÄLLS BADE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE YRKESVERKSAM UP. OM UP 
TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVÄNDS FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH 
"SYSSLADE". 

Vilket är/var Ert företags huvudsakliga verksamhet vid Er arbetsplats? 

x ~ verksamhet: ---------------------------
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a------'T----------------------------------------
30A Skulle Ni vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Ni bQrLbQrQ~ till? 

FORMULERINGEN "SOM NI HÖRDE TILL" 
ANVÄNDS OM UP TIDIGARE VARIT YRKES
VERKSAM, OCH FRAGAN SKALL DA AVSE 
UPs SENASTE YRKE. 

I VISA SVARSKORT .30A I 
1 tjänsteman 

2 tjänsteman med arbetsledande funktion 

.3 tjänsteman med företagsledande fuktion 

4 arbetare 

5 arbetare med arbetsledande funktion 

6 egenanställd arbetare 

? jordbrukare: ingen anställd 

8 jordbrukare: en eller flera anställda 

9 företagare: ingen anställd 

10 företagare: 1-9 anställda 

11 företagare: 10 eller fler anställda 

x v~ annat svar: 

1---11:,M :l'ILLÄGGSFRAGA FÖR "ANSTÄLLDA" 

~~rfb~Q~ Ni firma vid sidan om? 

-

1 ja 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

x---~ annat svar: 

-. TILLÄGGSFRAGA FÖR JORDBRUKARE 

Hur många hektar åker och skog 
har Er gård? 

'!>hektar åker: 

'r;::,hektar skog: 

f---t> annat svar: ----------

30B Arbetar/arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 

1 statlig 

~ kommunal (även landstingskommunal) 

.3 enskild 

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



31A 

1 

2 

Bedriver Ni för tillfället 
eller yrkesutbildning? 
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någon form av studier som syftar till en examen 

I 
~ILLliGGSFRÄGA OMI.., -----------.► Studerar Ni på 

_ UP SVARAR JA _ heltid eller deltid? 

ja, heltid 

ja, deltid 

MED STUDIER AVSES INTE 
HOBBYKURSER OCH STUDIE
CIRKLAR. 

5 nej, bedriver ingen form av studier 

x : annat svar: 

31B Vilken skolutbildning har Ni genomgått?/Vilken skolutbildning genomgår Ni nu? 

TILLÅGGSFRÅGA FÖR 
FYLLIGA SVAR 

1 folkskolenivå 

2 yrkesskolenivå: 

3 grundskolenivå 

4 realskolenivå 

5 gymnasienivå 

6 studentnivå 

7 universitetsnivå 

... ... Har Ni någon annan praktisk eller 
teoretisk utbildning? 

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

yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig 
handels sko la 

8- eller 9-årig grundskola, enhetsskola, kommunal 
mellansko la 

realskola, flickskola, folkhögskola etc 

2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handels
institut, studerande på denna nivå 

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

universitets- och högskolestudier, studerande på 
denna nivå 

8 vet inte/vill ej svara 

x r--C> annan utbildning: 

OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-7 ÅR TILLÅMPLIGA BEHÖVER ENDAST DET SOM HAR 
HÖGST NUMMER MARKERAS. OM UP AVLAGT EXAMEN ELLER INTE SPELAR INGEN ROLL. YI 
ÅR ENDAST INTRESSERADE AV DEN HÖGSTA NIVÅ UP STUDERAT/STUDERAR PÅ. VID TVEK
SAMMA FALL ANTECKNA UPs SVAR VID "ANNAN UTBILDNING". 

FRÅGA 32 FINNS EJ MED 
I BLANKETTEN FÖR ETAPP B 
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33 

34A 

1 
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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
hållet som Ni? 

TILLA"GGSFRAGA OM 
UP ÄR TVEKSAM 

till fördel 

... .. Anser Ni att den varit mest till 
fördel eller mest till nackdel? 

3 till nackdel 

5 varken till fördel eller nackdel 

8 vet inte/vill ej svara 
x f--;> annat svar: _______________________ _ 

Under de senaste åren har läget på den svenska arbetsmarknaden försämrats. 
På det här kortet finns ett antal olika problem som en del människor råkat 
ut för på arbetsmarknaden. Har Ni åersonligen under de senaste två-tre åren 
råkat ut för något eller några av essa problem? 

VISA SVARSKORT 34AB 

TILLÄGGSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA 

~ Vilket eller vilka problem har Ni 
i------~~~ råkat ut för? 

I -
I. MARK.ERA DE PROBLEM UP RAKAT UT FÖR. FLER ÄN ETT KAN FÖREKOMMA l 

1 vid något eller några tillfällen försökt få arbete de två-tre 
senaste åren, men inte fått något 

2 försökt få arbeta heltid men endast fått arbeta deltid 

3 tvingats ta ett arbete under Era kvalifikationer 

4 blivit permitterad/friställd men fått nytt jobb inom en månad 

5 blivit permitterad/friställd och gått arbetslös över en månad 

6 genomgått AMS-utbildning 

7 blivit förtidspensionerad, delvis pga arbetsmarknadsskäl 

8 sysslat med beredskapsarbete 

x i---o:~ råkat ut för något annat problem 
på arbetsmarknaden (ange vilket): 

95 nej, har inte råkat ur för något problem 
på arbetsmarknaden 

98 vet inte/vill ej svara 
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... 

34B Är det någon i Er familj som under de senaste två-tre åren råkat ut 
för något eller några av dessa problem? 

I VISA SVARSKORT 34AB I 
1 ja, någon i UPs familj har råkat ut för problem 

2 nej, ingen har drabbats 

8 vet inte/vill ej svara 

35A Om Ni jämför Er ekonomiska situation med vad den var för två-tre år sedan, 
har den förbättrats, förblivit ungefär den samma eller har den försämrats? 

1 förbättrats 

2 förblivit ungefär den samma 

3 försämrats 

8 vet inte/vill ej svara 

x ✓ annat svar: 

35B Om vi ser två-tre år framåt i tiden tror Ni då att Er ekonomiska situation 
kommer att förbättras, förbli ungefär som idag eller tror Ni den kommer 
att försämras? 

1 förbättras 
Varför tror Ni Er ekonomiska I FÖLJDFRAGA ~----~►• situation kommer att förbättras? 

· - Är det någon mer orsak Ni vill nämna? 

2 förbli ungefär som idag 

3 försämras I FÖLJDFRÄGA ' 

8 vet inte/vill ej svara 

x --1y>~annat svar: 

► 

svar: 

Varför tror Ni Er ekonomiska 
situation kommer att försämras? 
Är det n~gon mer orsak Ni vill nämna? 

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

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

' VISA SVARSKORT 35C I 
Tror Ni att det kommer att bl i myc~et bättre, något bättre, ingen förändring, 
något sämre eller mycket sämre? 

1 mycket bättre 

2 något bättre 

3 ingen förändring 

4 något sämre 

_ 5 mycket sämre 

36' 

. 

8 vet inte/vill ej svara 

x ----f>~> annat svar: --------------------------
Sveriges ekonomi har blivit sämre under senare år. Experter och politiker 
är inte överens om vad som orsakat försämringen. På det här kortet finns 
en lista med några av de många olika orsaker som diskuterats. Jag skulle 
vilja fråga om Er mening om vad som orsakat Sveriges ekonomiska problem. 
Ni kan svara med hjäl~ av alternativen på kortet. 

VISA SVARSKORT 36" OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 

1 mycket viktig orsak ti 11 den ekonomiska krisen i Sverige 

2 ganska viktig orsak ti 11 den ekonomiska krisen i Sverige 

3 inte särskilt viktig orsak ti 11 den ekonomiska krisen i Sverige 

4 ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 

8 vet inte/vill ej svara 

,.......--1 LJJ.'S UPP ORSAKERNA EN I TAGET OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. l 

LJ 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

Vi börjar med den politik som de borgerliga regeringarna fört här i landet sedan 
1976. Är den en mycket viktig orsak, en ganska viktig orsak, en inte särskilt 
viktig orsak eller ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige? 

Den politik som de borqerliqa regeringarna fört här i landet sedan 1976 

Den politik som den socialdemokratiska regeringen förde före 
regeringsskiftet 1976 

Fackföreningarnas lönekrav 

De svenska företagens kapitalexport och investeringar utomlands 

För mycket inblandning från samhällets sida i det privata näringslivet 

Grundläggande brister i den kapitalistiska marknadsekonomin 
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37A Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för före-
tagare eller någon annan yrkesorganisation? 

I TILLÄGGSFRAGA OM UP SVARAR JA I ► 
Vilken organisation 
är Ni medlem av? 

1 ja (ange organisationens namn): 

f 

5 nej I ► 40 
8 vet inte/viU ej svara 

ANTECKNA INTE FcJRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM UP NÄMNER 
NAMN PA EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO, TCO ELLER SACO/SR), SKALL DU 
FRAGA VILKET FcJRBUND UP TILLHcJR OCH ANTECKNA DETTA. SOM FcJRETAGARORGA-
NISATION RÄKNAS OCKSA JORDBRUKSORGANISATION. 

-
378 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: 

• 

38A Jag skulle vilja ställa några frågor om på vilket sätt Ni kom i kontakt 
med de politiska partierna i årets valrörelse. 

NOTERA ALLA PARTIER UP NÄMNER. ANVÄND PARTIBETECKNINGAR. 
ANTECKNA ÄVEN SVARET "ALLA PARTIER". 

Inför årets val läste Ni någon valbroschyr eller liknande trycksak 
från något parti? 

I TILLÄGGSFRAGA OM UP SVARAR JA I ► Vilket eller vilka partier? 

:> parti (er): 

2 ja, men kommer inte ihåg vilket parti 

5 nej 

8 vet inte/viU ej svara 
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Inför årets val var Ni på något valmöte eller annat arrangemang som 
anordnats av något parti?. 

1 TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA 11------1►• Vilket eller vilka partier? 

i---,~>,parti(er): ---------------------------
2 ja, men kommer inte ihåg vilket parti 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

38C Inför årets val hade Ni personligt besök i hemmet från något parti? 

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA 1-( ------1►• 

--~v>~ parti(er): 

2 ja, men kommer inte ihåg vilket parti 

5 nej 

8 vet inte/viU ej svara 

Från vilket eller vilka partier? 

38D Inför årets val var Ni i personlig kontakt med någon val arbetare 
på Er arbetsplats? 

[ TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA i-1-----4►• 

1---1~>, parti(er): 

2 ja, men kommer inte ihåg vilket parti 

5 nej 

7 förvärvsarbetar inte 

8 vet inte/vill ej svara 

Från vilket eller vilka partier? 

38E Inför årets val försökte Ni övertyga någon familjemedlem, bekant eller 
andra personer att rösta på något visst parti? 

1 ja 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

x > annat svar: 
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J------------------------------------------------1 

-

1111.........._ 

39A I vilken utsträckning hade Ni tillfälle att se på de program som TV sände 
inför valet i år? 

Såg Ni den avslutande partiledardebatten i TV fredagen före valet den 
19 september? 

I VISA SVARSKORT 39A ( 

1 ja, såg hela partiledardebatten 

2 ja, såg en del av partiledardebatten 

5 neJ, såg inte partiledardebatten 

x > annat svar: 

39B Hur många av partiledarutfrågningarna i TV såg Ni? 

I VISA SVARSKORT 39B I 
1 såg ingen av partiledarutfrågningarna 

2 såg 1-2 av partiledarutfrågningarna 

3 såg 3 eller fler av partiledarutfrågningarna 

8 vet inte/vill ej svara 

X 1---ov~annat svar: 
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40 Inför årets val tog partierna upp olika saker som de tyckte var viktiga. 

STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGA FÖR VARJE PARTI OCH ANTECKNA DE FRÅGOR 
OCH PROBLEM SOM UP UPPGER FÖR RESPEKTIVE PARTI. MARKERA 8 OM 
UP SVARAR NEJ, INTE VET ELLER INTE VILL SVARA. 

Kan Ni säga vilka saker som ( ... PARTI) lade 
särskild tonvikt vid inför årets val? 

I TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR I ► 
Kan Ni nämna något ytterligare 
som ( ... PARTI) lade vikt vid? 

Socialdemokraterna -{>svar: 

8 nej/vet inte/vill ej svara 
. 
- Folkpartiet -{>svar: 

. 

8 nej/vet inte/vill ej svara . ' 

Moderata H>svar: 
samlingspartiet 

. 

. 
8 nej/vet inte/viU 

' 
ej svara 

I 

Centerparti.et H>svar: 

. 8 nej/vet inte/vill ej svara 
' 

Vänsterpartiet -{>svar: 
kommunisterna 

8 nej/vet inte/vill ej svara 
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-1 41 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 r-t> annat svar: 

42A Har Er make/maka/sammanboende .---------------------förvärvsarbete? 

-

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA J ► Arbetar han/hon heltid_eller_deltid? 

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR NEJ I ► Studerar b~QLbQQ? 

1 ja, heltid 
. 

2 ja, deltid ... 
42C ,.. 

3 ja, men tillfälligtvis arbetslös 

4 nej, studerar 
• 

5 nej, förvärvsarbetar inte 

428 Har b~QLbQ!:! tidigare haft förvärvsarbete? 

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA I ► Arbetade b~QLbQ!:! heltid eller deltid? 

1 ja, heltid TILLFÄLLIGA ARBETEN UNDER SOMMAR-
FERIER MARKERAS MED NEJ. 

2 ja, deltid 

5 nej, har aldrig förvärvsarbetat ► 44A 

42C Vilket yrke har/hade Er make/maka/sammanboende? 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT FÖR- .... Vilken slags arbete ~~~~l~r/ 
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN ... stsslade han/hon huvudsakligen med? 

> yrke/sysselsättning: 

42D Vid Er make/makas/sammanboendes företag: 
I Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten 

han/hon-är6etar/arbetade? 
vid den arbetsplats där 

..> verksamhet: 

.........._ 
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3 
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Skulle Ni vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Er make/maka/samman
boende hör/hörde till? 

FORMULERINGEN "SOM NI Hc5RDE TILL" ANVÄNDS 
OM MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE TIDIGARE VARIT 
YRKESVERKSAM, OCH FRAGAN SKALL DA AVSE 
MAKE/MAKA/SAMMANBOENDEs SENASTE YRKE. 

I VISA SVARSKORT 43A I 
tjänsteman • TILLÄGGSFRAGA Fc5R "ANSTA:LLDA" 

tjänsteman med arbetsledande funktion 

tjänsteman med företagsledande funktion 

HarLhade Er make/maka/sammanboende 
firma vid sidan om? 

1 ja 

5 nej 
4 arbetare 8 vet inte/vill ej svara 

x --i> annat svar: 5 

6 

? 

8 

9 

arbetare med arbetsledande funktion 

egenanställd arbetare 

jordbrukare: ingen anställd 

jordbrukare: en eller flera anställda 

företagare: &ngen anställd 

10 företagare: 1-9 anställda 

11 företagare: 10 eller fler anställda 

x ,;> annat svar: 

• TILLÄGGSFRAGA Fc5R JORDBRUKARE 

Hur många hektar åker och skog 
har Er gård? 

l>¾ektar åker: --------
r> hektar skog: --------
1--1> annat svar: ______ _ 

43B ArbetarLarbetade Er make/maka/sammanboende i statlig, kommunal eller 
enskild tjänst? 

I 

1 statlig 

2 kommunal (även landstingskommunal) 

3 enskild 

X --•v=>~ annat SVar: 



J----,------37----~ 
f 44A Up 's nuvarande bostad: 
i 
i 

44B 

,. 

45 

.........____ 

1 

3 

4 

lantgård eUer ensamliggande villa på landsbygden 

villa el ler radhus i småhusorr1råde 

lägenhet 1, flerfamiljshus i höghusomr,åde 

lägenhet 1, flerfamiljshus (ej höghusområde) 

x --~~annan bostad: 

1 

2 

Hyr eller äger Ni Er nuvarande bostad? 

hyr bostaden 

äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 

x f--{> annat svar: 

5 

Har Ni några hemmavarande barn? 

TILLAGGSFRAGA OM 
UP SVARAR JA 

Hur många? 
~-----~L• Hur_gammalt_är 

...- barnet/Hur_gamla 
är de? 

--i> an tal hemrzavarande barn: 

--i> barnets /bm. 0n8ns ålder: 

nej , 1,nga hemmavurand2 barn 

GLÖM INTE ATT FRAGA OM 
EVENTUELLA BARNS ALDER 

INTERVJUARENS NOTERINGAR EFTER AVSLUTAD 
INTERVJU: 

Var bor up? 

1 ren landsbygd 

2 mindre tätort 

3 stad eller större tätort 

x -c>ev anm: 

HAR UP VÄGRAT LAMNA UPPGIFT OM SIN RÖSTNING 1982? 

Om Up vägrat' besvara fråga 24A eUer 24B skaU 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 D 
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SCB SIAIISIISKA CENIRAlRYRAN 
STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
GÖTEBORGS UNIVERSITET 

VALUNDERSÖKNING 1982 

TILL ER SOM BLIVIT INTERVJUAD 

Genom Er och många andras välvilliga medverkan har vi kunnat genomföra en in
tervjuundersökning i samband med årets val. Det är vår förhoppning att den skall 
ge värdefulla och tillförlitliga resultat. 

Vår undersökning avslutas nu med detta lilla brevformulär. Det innehåller bl a 
några frågor, som vi av praktiska skäl inte kunde ta med vid intervjuerna före va
let. 

Vi är mycket tacksamma, om Ni vill besvara frågorna och sedan återsända for
muläret i bifogat kuvert. Adressen är tryckt på kuvertet och Ni behöver inte sätta 
på något frimärke. Var vänlig lägg kuvertet på brevlådan så snart som möjligt, 
helst redan idag eller i morgon. 

Era svar på frågorna kommer att behandlas anonymt. Ingen obehörig kommer att 
få ta del av vad just Ni svarat. Svaren kommer att användas för statistisk bearbet
ning och redovisas endast som siffror i tabeller. Vad någon enskild person svarat 
framgår aldrig av tabellerna. 

Med vänlig hälsning 

Lars Ove Larsjö 
Byrådirektör 
Statistiska centralbyrån 

Sören Holmberg 
Docent 
Statsvetenskapliga institutionen 
Göteborgs Universitet 



VI HADE JU TRE VAL SAMTIDIGT I ÅR, alltså riksdagsval, kommunfullmäktigeval 
och landstingsval. (Utom i Göteborg, i Malmö och på Gotland, där man inte hade landstingsval.) 

Våra frågor gäller hur Ni röstade i de olika valen. Vi vill också fråga när Ni bestämde Er för hur 
Ni skulle rösta i år och i vilken utsträckning Ni hade tillfälle att se de program som sändes i TV 
inför valet. 

Frågorna besvaras genom att sätta kryss & i tillämpliga rutor. 

FRÅGA 1 
Vilket parti röstade Ni på i riksdagsvalet? 

□ Vänsterpartiet kommunisterna 
□ Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 
□ Centerpartiet 
□ Folkpartiet 
□ Moderata samlingspartiet 
□ Kristen Demokratisk Samling 
□ Miljöpartiet 
□ Annat parti (v. g. ange vilket): ............................................................. . 
□ Röstade inte 

FRÅGA 2 

Vilket parti röstade Ni på i kommunfullmäktigevalet? 

□ Vänsterpartiet kommunisterna 
□ Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 
□ Centerpartiet 
□ Folkpartiet 
□ Moderata samlingspartiet 
□ '.<risten Demokratisk Samling 
□ Miljöpartiet 
□ Annat parti (v. g. ange vilket): ............................................................ .. 
□ Röstade inte 

FRÅGA 3 

Vilket parti röstade Ni på i landstingsvalet? 

□ Vänsterpartiet kommunisterna 
□ Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 
□ Centerpartiet 
□ Folkpartiet 
□ Moderata samlingspartiet 
□ Kristen Demokratisk Samling 
□ Miljöpartiet 
□ Annat parti (v. g. ange vilket): ............................................................ .. 
□ Röstade inte 



FRÅGA 4 

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

□ Jag bestämde mig under sista veckan före valet 
□ Jag bestämde mig tidigare under hösten eller sommaren 
□ Jag visste sedan länge hur jag skulle rösta 
□ Jag röstade inte i något av valen i år 

FRÅGA 5 

Såg Ni på den avslutande partiledardebatten i TV fredagen före 
valet den 19 september? 

□ Ja, såg hela partiledardebatten 
□ Ja, såg en del av partiledardebatten 
□ Nej, såg inte partiledardebatten 

FRÅGA 6 

Hur många av partiledarutfrågningarna i TV såg Ni? 

□ Såg ingen av partiledarutfrågningarna 
□ Såg 1-2 av partiledarutfrågningarna 
□ Såg 3 eller fler av partiledarutfrågningarna 

FRÅGA 7 

Tycker Ni att det samlade programutbudet i TV inför valet gynnat 
eller missgynnat något eller några av partierna? 

Har gynnats Har varken 
i TV gynnats eller 

missgynnats 

Vänsterpartiet 
□ □ kommunisterna 

Arbetare partiet 
□ □ Socialdemokraterna 

Centerpartiet □ □ 
Folkpartiet □ □ 
Moderata 

□ □ samlingspartiet 

Kristen Demokratisk 
□ □ Samling 

Miljöpartiet □ □ 

Har missgynnats 
i TV 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Var god vänd! 



Om Ni vill lämna några ytterligare upplysningar eller göra någon kommentar beträffande undersök-

ningen kan Ni göra det här: ................................................................................ . 

UNDERSÖKNINGSRESULTATEN 
Vi vill gärna sända Er en redogörelse för våra resultat. Om Ni önskar få en rapport om under
sökningsresultaten, kan Ni beställa den genom att ange Ert namn och adress här nedan. 
Om Ni inte önskar någon redogörelse behöver Ni naturligtvis inte fylla i namn och adress. 

Allfoto 1982 
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