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IINTROD'.JKT[ON 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. 

OM UP NÄMNER ATT HAN/HON INTERVJUATS VID 1985 ARS VAL I 
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 Du läsa mera regelbundet? Med regelbundet 
menar jag minst en gång i veckan. 

TILLÄGGSFRAGA FÖR-----~• Finns det ytterligare någon nyhetstidning 
FULLSTÄNDIGA SVAR Du läser minst en gång i veckan? 

5 läser ej tidning------►a 4 

. . . . 

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

LÄS UPP EN TIDNING I SÄNDER OCH VISA SVARSKORT 1B. FÖR VARJE TIDNING -
RINGA IN DET SVARSALTERNATIV UP ANGER. 

TIDNING 18 ANTAL DAGAR 

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

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

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

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

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

3 

1 

Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i 
dagstidningarna? 

VISA SVARSKORT 2. LÅS EVENTUELL,T UPP ALTERNATIVEN. I 
läser aldrig nyheter och artiklar om politik----►- 4 

2 läser nyheter och artiklar om poZitik någon gång 

3 läser ofta nyheter och artiklar ~m politik 

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

X --,v>~annat svar: ----------------------------
När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då 
läsa av det som handlar om: 

VISA SVARSKORT 3. UPPREPA FRÄGAN FÖR VARJE 
....----1--1 OMRADE OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

LJ 
LJ 
LJ 

1 läser i stort sett allt 
2 läser ganska mycket 

3 läser inte särskilt mycket 

4 läser ingenting/nästan ingenting 

8 vet inte/viU ej svara 

rikspolitik 

lokalpolitik/kommunaZa frågor 

politik i andra länder/utlandssidorna 

-----+--------------------------------------; 
4 

L_J 
L_J 

LJ 

När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du 
se_eä/1,tssna_eä ( ... NYHETSPROGRAM)? --

VISA SVARSKORT 4. UPPREPA FRÄGAN FÖR VARJE PROGRAM 
OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

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 

Rapport 

AktueUt 

Morgonekot kl 7.00 och/eller Ekot kl 18.00 i radions program 1 
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8 

X 

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

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

mycket intresserad 

ganska intresserad 

inte särskilt intresserad 

inte alls intresserad 

vannat svar: 

Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste 
omgivning - i Din familj~ bland Dina vänner och arbetskamrater? 
Brukar det förekomma: mycket ofta, ganska ofta, inte särskilt 
ofta eller inte alls? --

I VISA SVARSKORT t I 
mycket ofta 

ganska ofta 

inte särskilt ofta 

inte aUs 

vet inte/viU ej svara 

t>annat svar: 

Om Du tänker på valet i år. Är det någon eller några frågor som är 
viktiga för Dig när det gäller vilket parti Du tänker rösta på vid 
riksdagsvalet den 18 september?· 

I OM UP SVARAR JA ... ,-------►• 

I TILLÄGGSFRÅGA FÖR r-------1• 
. FYLLIGA SVAR . ► 

---i-!>1->svar•: 

Vilken eller vilka frägor? 

Är det ytterligare någon fråga som 
är viktig för Dig när Du väljer parti 
i riksdagsvalet 

5 nej, ~ngen fråga viktig 

? tänker inte rösta vid riksdagsvalet 

8 vet inte/vill ej svara 
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Hur tror Du att det kommer att gå i årets riksdagsval? Tror Du att 
socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna tillsammans kommer 
att få fler eller färre röster än de tre borgerliga partierna center
partiet-,-folkpartiet och moderaterna? 

I VISA SVARSKORT 8 I 
1 s och vpk får fler röster än de tre borgerliga partierna 

2 s och vpk får färre röster än de tre borgerliga partierna 

8 vet inte/vill ej svara 

x vannat svar: 

Och hur tror Du att det kommer att gå för vpk och miljöpartiet i 
riksdagsvalet? 

LÅS UPP FRÄGAN F{JR ETT PARTI I TAGET. MARKERA DE PARTIER UP TROR 
KOMMER ATT FÄ MINST 4 PROCENT AV R{JSTERNA MED J OCH DE PARTIER 

,---+-~ UP TROR KOMMER ATT FÄ MINDRE ÅN 4 PROCENT MED N. 
MARKERA "VET INTE/VILL EJ SVARA" MED X. 

Tror Du att ( ... PARTI) kommer att få minst 4 procent i valet och 
därmed komma in i riksdagen? 

LJ 
LJ 

vpk 

mp 

' , 

I 
-·--------''----------------------------------------

1 
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Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Du 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 10. STÄLL NEDANSTAENDE FRÄGOR I 
EN FÖLJD FÖR VART OCH ETT AV FRÅGEOMRÄDENA. 

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

I TILLA .. GGSFRÅGA I ► Finns det ytterligare något parti som 
1------1• har en bra politik i ( ... FRAGEOMRÅDE)? 

TILLÄGGSFRÄGA OM 
UP SVARAR JA ~----~• Vilket eller vilka partier? 

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

I I ► Finns det ytterligare något parti som har 
TL~LAGGSFRAGA 1--------1• en dålig politik i ( . .. FRAGEOMRÅDE)? 

TILJAGGSFRÄGA OM 
UP SVAR/2R JA ----~~ Vilket eller vilka partier? 

ANTECKNA NEDAN DE PARTIER UP NÄ!1NER VID RESPEKTIVE FRAGEOMRÄDE. 
ANVÄND PARTIBETECKNINGAR: S, FP, M, C, VPK, KDS, MP. MARKERA 5 OM 
UP SVARAR "INGET PARTI" OCH 8 OM UP INTE VET ELLER INTE VILL SVARA. 

Partier som har en Partier som har 
bra politik dålig politik 

Sysselsättn1ngsfrågor 5 8 5 

Miljöfrågor 5 8 5 

Skattefrågor 5 8 5 

Frågor som rör 5 8 5 
Sveriges ekonomi 

Energi- och 5 8 5 
kärn kraftsfrågor 
Frågor om svensk utrikes~ 5 8 5 
och säkerhetspolitik 
Frågor som rör 5 8 5 
social trygghet 
Frågor som rör 5 8 5 
barnomsorg 

Frågor som rör 
rättssäkerhet 5 8 5 

,?" 

en 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 
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På det här kortet finns ett slags skala. 

I VISA SVARSKORT 11 AEC l 
Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar 
eller ogillar de olika partierna. Du använder plussiffror om Du gillar 
ett parti. Ju mer Du gillar ett parti desto högre plussiffra väljer Du. 
Minussiffrorna använder Du för partier Du ogillar. Ju mer Du ogillar något 
parti desto högre minussiffra väljer Du. Nollpunkten på skalan markerar 
att Du varken gillar eller ogillar ett parti. 

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

ogillar 
starkt 

varken gi Uar 
el ler ogi l fo2° 

+3 

• 
+4 

• 
+5 

• ► 

gillar 
starkt 

I LÄS UPP ETT PARTI I TAGET OCH FRAGA NEDANSTAENDE FRAGA. 
ANTECKNA DEN SIFFRA UP UPPGER. GLÖM INTE PLUS- OCH MINUS-.--TECKEN. ANTECKNA ETT KRYSS (X) OM UP INTE KAN ELLER VILL 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
I_I 
!_j 
LJ 

LJ 
l_l 

LJ 
L_l 
LJ 

LJ 
LJ 
.LJ 

SVARA FÖR NAGOT PARTI. 

Var skulle Du vilja placera: 

. ~ .::;enterpart7-et• 

moderata samlingspartiet? 

vänsterpartiet kommunisterna? 

folkpartiet? 

socialdemokraterna? 

miljöpartiet - de gröna? 

kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 

Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera: 

Olof Johansson? 

Carl Bildt? 

Lars Wei'ner? 

Bengt Westerberg? 

Ingvar Carlsson? 

Om Du skulle använda samma skala för några före detta partiledare, 
var skulle Du placera: 

Thorbjörn Fälldin? 

Olof Palme? 

Gösta Bohman ? 

1 

I 

... 
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Vi fortsätter med partiledarna. Jag kommer nu att läsa upp ett antal ord och 
uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiled~rna. 
Jag skulle vilja att Du talar om hur bra Du tycker att vart och ett av dem 
stämmer. Vi börjar med Ingvar Carlsson. 

jVISA SVARSKORT 12 J 1 stämmer mycket bra 

2 stämmer ganska bra 
3 stämmer ganska dåligt 
4 stämmer mycket dåligt 
8 vet inte/vill ej svara 

r----+---1 FÖR VARJE PARTILEDARE, LA·s UPP ETT UTTRYCK I TAGET OCH LAT 
UP VÄLJA SVARSALTERNATIV. SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

I_J 
I__J 
LJ 
I_I 

I_I 
LJ 
LJ 
LJ 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

Om Du tänker på ( ... PARTILEDARE). Hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer: 
INGVAR CARLSSON 
pålitlig 

inspirerande 

kunnig 

vet hur vanligt folk tycker och tänker 

OLOF JOHANSSON 
pålitlig 

inspirerande 

kunnig 

vet hur vanligt folk tycker och tänker 

CARL BILDT 
pålitlig 

inspirerande 

kunnig 

vet hur vanligt folk tycker och tänker 

LARS WERNER 
pålitlig 

inspirerande 

kunnig 

vet hur vanligt folk tycker och tänker 

BENGT WESTERBERG 
pålitlig 

inspirerande 

kunnig 

vet hur vanligt folk tycker och tänker 
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13A 

13B 

Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Har Du 
mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende 
eller mycket litet förtroende? 

I VISA SVARSKORT 13A I 
1 mycket stort förtroende 

2 ganska stort förtroende 

3 ganska litet förtroende 

4 mycket litet förtroende 

8 vet inte/viU ej svara 

X 

1 

1----~vl>>annat SVar: -----------------------------

Har Ditt förtroende för svenska politiker ökat, förblivit oförändrat eller 
minskat under de senaste två tre åren? --

förtroendet har ökat 

2 förtroendet är oförändrat 

3 förtroendet har minskat 

8 vet inte/vill ej svara 

X i---~-t>vannat svar: 

I 

------1----------------------------------------· 

I 

l 

14A 

····-

OBS 

,, 
Jag skall nu fråga hur Du tycker de borgerliga partierna skötte sig som 
regeringspartier mellan 1976 och 1982 och hur socialdemokraterna har skött 
sig som regeringsparti sedan 1982. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. 

I VISA SVARSKORT 14AB I 
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

◄ • • • • • • • • • . . ► 
t t 8 I dåligt I varken bra 

eller dåligt 

TECKEN! 
STÄLL NEDANSTAENDE FRÄGOR. GLÖM INTE PLUS- OCH MINUSTECKEN. 

--,--1 

! MARKERA MED KRYSS (X) OM UP INTE VILL ELLER KAN SVARA. 

l _ _j 

I_I 

14B 

Hur tycker Du de borgerliga partierna skötte sig som regeringspartier 
mellan 1976 och 1982? 

Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti 
sedan 1982? 

Om Du ser framåt och använder samma skala: 

,Hur tror Du de borgerliga partierna kommer att sköta sig som 
I__J regeringspartier under de närmaste tre åren om de vinner valet? 

L__j 
Hur tror Du-socialdemokraterna kommer att sköta sig som regeringsparti 
under de närmaste tre åren om de vinner valet? 

I. 
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, 15 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 Du säga om det är: 

VISA SVARSKORT 15. LÅS UPP ALTERNATIVEN· I 
/ 

1 mycket bra förslag 

2 ganska bra förslag 

3 varken bra eller dåligt förslag 

4 ganska dåligt förslag 

5 mycket dåligt förslag 

8 vet inte/viU ej svara 

-~ LÅS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÅNDER OCH SKRIV SVARSNVMRET I RUTAN I 
Om Du använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt 
om förslaget att: 

, LJ A. Minska den offentliga sektorn. 
,_ 

LJ B. Avskaffa löntagarfonderna. 

LJ C. Minska försvarsutgifterna. 

LJ D. Minska de sociåla bidragen. 

LJ E. Sänka skatten på höga inkomster. 

LJ F. Minska u-hjälpen. 

LJ G. Ta emot färre flyktingar i Sverige. 

LJ H. Stoppa privatbilismen i innerstäderna. 
' 

LJ I. Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare. 

LJ J. Minska inkomstskillnaderna i samhället. 

, 

LJ K. öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara r-
sin egen kultur. 

LJ L. Bedriva mer av sjukvården i privat regi. 

LJ M. Ti 11 åta reklam i svensk TV. 
\ 

LJ N. Bygga fler barndaghem. 

LJ 0. Införa sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande. 

LJ P. Behålla kärnkraften, även efter år 2010. 

LJ Q. Ansöka om svenskt medlemskap i den Europeiska Gemenskapen EG. ' 

I 

-
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Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är 
Din inställning? Är Du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har 
Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

1,, huvudsak för kärnkraften 

1,, huvudsak emot kärnkraften 

ingen bestämd åsikt i frågan I ► 17A 
vet inte/vill ej svara 

1>annat svar: 

Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig 
mera tveksam? 

1 bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill eJ svara 

x V annat svar: 

17A 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folk
omröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. 
Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning, Sverige? 

I VISA SVARS KORT 1 7 A OCH LAS UPP ALTERNATIVEN 1-6 I 
1 stoppa kärnkraften omedelbart 

2 avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 

3 avveckla kärnkraften till år 2010 

4 avveckla kärnkraften, men inte så snabbt som till år 2010 

5 använda kärnkraften, och inte avveckla den 

6 ingen bestämd åsikt i frågan 

8 vet inte/vill ej svara 

x - .:-annat svar: 

l 

! 

I\ 

. ··-·-----+----------------------------------------
17B 

17C 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för avveckling av 
kärnkraften snabbare än till år 2010? 

1----t:::--.? parti (er) : 

kommer inte ihåg/vet inte/vill ej svara 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för avveckling av 
kärnkraften till år 2010? 

i----1:>i.?parti(er): 

8 kommer inte ihåg/vet inte/vill ej svara 

-------1-----------------------------------------
170 

8 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot avveckling av 
kärnkraften till år.2010? 

1-----!>vparti(er): 
I 

kommer inte ihåg/vet inte/vill ej svara 

J 
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Det finns olika åsikter om hur vi i Sverige skall slutförvara det högaktiva 
avfallet från kärnkraftverken, dvs det mest farliga avfallet. ,En del anser 
att det högaktiva avfallet en gång för alla skall slutförvaras så att det 
inte går att komma åt i framtiden, medan andra tycker att det skall slut
förvaras så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det. 
Vilken är Din inställning? 

/ 

I VISA SVARSKORT 18A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN 1-31 

en gång för alla slutförvara det högaktiva avfallet så att det inte 
går att korrona åt i framtiden 

slutförvara det högaktiva avfallet så att framtidens människor kan 
övervaka och korrona åt det 

ingen bestämd åsikt i frågan I ► l 9A 
vet inte/vill ej svara ~------' 

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

1 

Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ou Dig 
mera tveksam? 

bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill ej svara 

x i---[>annat svar: -----------------------
19A Det finns olika uppfattningar om huruvida vi skall ha kollektiva löntagar

fonder i Sverige. Vilken är Din inställning? Är Du i huvudsak för eller 
emot kollektiva löntagarfonder, eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

19B 

1 & huvudsak för kollektiva löntagarfonder 

2 & huvudsak emot kollekti1;a löntagarfonder 

3 

8 

ingen bestämd åsikt i fråganl 
1-. -----i►~20A 

vet inte/vill ej svara 

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

Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du dig 
mera tveksam? 

1 bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill ej svara 

x annat svar: 
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------r------------------------------ ~-
20A Inför årets val har det lagts fram olika förslag när det gäller den framtida 

barnomsorgen. Ett förslag är att införa ett beskattningsbart vårdnadsbidrag 
på 15 000 kronor per år för alla barn mellan 1 och 7 år. Ett annat förslag 
är att bygga ut föräldraförsäkringen så att rätten att stanna hemma med 
betalning motsvarande sjukersättningen utökas från nuvarande 9 månader till 
18 månader samt att alla barn mellan 18 månader och 7 år ges möjlighet till 
kommunal barnomsorg. 

Är Du i huvudsak för något av de två nämnda förslagen eller har Du ingen 
bestämd åsikt i frågan? 

I VISA SVARSKORT 2 OA OCH LÄS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN I 
1 i huvudsak för att införa ett beskattningsbart vårdnadsbidrag på 

15 000 kronor per år för alla barn mellan 1 och? år ..... 

2 i huvudsak för att bygga ut föräldraförsäkringen så att rätten att stanna 
hemma med betalning motsvarande sjukersättningen utökas från nuvarande 
9 månader till 18 månader samt att alla barn mellan 18 månader och? år 
ges möjlighet till kommunal barnomsorg 

3 ingen bestämd åsikt i frågan 
1-----1 .... ~ 2 oc 

8 vet inte/vill ej svara ~ 

X v,annat SVar: 

20B Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig 

20C 

mera tveks~m? 

1 bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill ej svara 

x .---~annat svar: 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att införa 
ett beskattningsbart vårdnadsbidrag på 15 000 kronor per år för alla 
barn mellan 1 och 7 år? 

8 kommer inte ihåg /vet inte/vill ej svara 

··-• .. ···--·------------------------------------------
:

10D Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att bygga ut 
föräldraförsäkringen från 9 månader till 18 månader samt att ge alla barn 
mellan 18 månader och 7 år möjlighet till kommunal barnomsorg? 

t----~parti(er): 

8 kommer inte ihåg/vet inte/vill ej svara 

\, 
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Vi har ställt sammän några olika åsikter som brukar förekomma i den 
politiska diskussionen, 

I VISA SVARSKORT 21 I 
I 

Jag läser upp en åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. 

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 PÄSTÄENDE I SÄNDER OCH LÄT UP VÄLJA SVARSALTERNATIV . .-----t 

LJ 

LJ 

22 

LI 

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 
fortsättningen 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. Några är rätt kritiska. Jag läser upp 
en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. 

I VISA SVARSKORT 22 j 

Instämmer Du med åsikten eller tycker Du den är felaktig? 

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

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



l 

23 
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Nu kommer en fråga om hur Du anser att vårt samhälle bör utvecklas under 
de närmaste åren. På det här kortet har jag en lista med olika målsätt
ningar som många anser att vi i vårt samhälle bör arbeta förr Jag skulle 
vilja höra vilken av målsättningarna Du anser är viktigast? 

I VISA SVARS KORT 2 3 I 

I OBS ,:+---+<:-.i 2 FORTSÄTTNINGSFRÅGOR :1-------~• 
(1) Vilken målsättning är enligt 

Din mening den näst viktigaste? 

(2) Och vilken målsättning är 

i 
LJ 
LJ 
LI 

den minst viktiga? 

MARKERA DEN VIKTIGASTE MÅLSÄTTNINGEN 
MED "1 ", DEN NÄST VIKTIGASTE MED 112" , 
OCH DEN MINST VIKTIGA MED 114 11 

Upprätthålla lag och ordning 

Ge enskilda människor större möjligheter att påverka politiska beslut 

Bekämpa prisstegringarna 

LJ Skydda yttrandefriheten 

6 vet inte/vill ej besvara frågan om viktigaste målsättning 

? vet inte/vill ej besvara frågan om näst viktigaste målsättning 

8 vet inte/vill ej besvara frågan om minst viktiga målsättning 

I 

I 



I 
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I_I 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
I_J 
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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 Du anser om förslagen.Du kan svara med hjälp 
av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Du tycker ett förslag är bra. 
En låg siffra betyder att Du tycker att ett förslag är dåligt. 

I VISA SVARSKORT 241 

◄ 
0 

• 

mycket 
dåiigt 
förslag 

1 

• 
2 

• 
3 

• 
4 5 6 

• • 

varken bra 
eller dåligt 
förslag 

? 8 9 

• • • 
10 

• ► 
mycket 
bra 
förslag 

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

Vad anser Du om förslaget att: 

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

B. Satsa på ett socialistiskt samhälle. 

C. Satsa på ett samhälle med större inkomstskillnader mellan människor. 

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

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

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

... 

FRÄGA 2 5 STÄLLS 
EJ I ETAPP A 



26A 

26B 

26C 

260 

' 

1 

3 

5 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

8 

X 

1 

5 

X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

8 

X 
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Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju 
också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. 
Brukar Du själv betrakta Dig somt ex folkpartist, socialdemokrat, moderat, 
centerpartist, vpk-are, miljöpartist eller kds-are? Eller har Du inte någon 
sådan inställning till något av partierna? 

ja, betraktar sia som anhängare av ett bestämt parti 

vet inte/tveksam 
/ 

nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 

viU inte svara 

Vilket parti tycker Du bäst om? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kds - kristdemokratiska samhällspartiet 

miljöpartiet - de gröna 

vill inte svara--------►• 28A 

i---....c~1~annat svar: 

..._ 26D .... 

En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så 
starkt övertygade. Hör Du till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? 

ja, starkt övertygad 

I nej, inte starkt övertygad ► 2? 

1>annat svar: 

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

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

' folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kds - kristdemokratiska samhällspartiet 

miljöpartiet - de gröna 

vet inte/vill ej svara/nej, inget parti ► 28A 

-!> annat parti: 

1-

l\ 

.,, 

1 

. 

• 
♦ 

' f 



( 

~ 

\. 

I 

27 

28A 
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Vilket parti tycker Du näst bäst om? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kds - kristdemokratiska samhällspartiet 

miljöpartiet - de gröna 

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

t----Lv>>annat parti: 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENDAST ETT PARTI 

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

I VISA SVARSKORT 28AB I 
På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att Du placerade de 
politiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Du tycker att ett parti 
står desto lägre siffra väljer Du. Och ju mer till höger Du tycker att ett 
parti står desto högre siffra väljer Du. 

0 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 

◄ • • • • • • • • • 
t t 

• • ►· 
t 

långt till varken långt tiU 
vänster vänster eller höger 

höger 

STALL NEDANSTAENDE FRAGOR. FÖRSÖK FA UP ATT ANGE NAGOI' AV TALEN 
.----+---1 PA SK4LAN SOM SVAR OCH NOTERA DEM I RUTORNA. MARKERA "VET INTE/ 

VILL EJ SVARA" MED KRYSS {X). 

l_J 
I.__J 
L_! 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
28B 

I_I 
-~ 

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

folkpartiet 

socialdemokraterna 

moderaterna 

vänsterpartiet kommunisterna 

centerpartiet 

miljöpartiet - de gröna 

kds - kristdemokratiska samhällspartiet 

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

FÖRKLARA - OM SA BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA GALLER UP:s EGEN 
POLITISY..A INSTÄLLNLVG. NOTERA DET TAL UP ANGER I RUTAN. 

I 
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29A Tänker Du röita vid valet i år? 

I] 
L 

ja 

~ 

kan.ske/vet inte FRÄGORNA 29A-B AVSER 3 

5 nej 
RIKSDAGSVALET ,___ 

8 vägrar svara 
~ 

\ 
29B 

~ I UP TÄNKER RÖSTA I ► 
Vilket parti tänker Du rösta 
på i riksdagsvalet? I 

I 
UP TVEKSAM ELLER .... Om Du skulle rösta, vilket 

.... parti skulle Du i så fa 11 .... TÄNKER INTE RÖSTA 
... 

rösta på? 
i-

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 
,--

5 moderata samlingspartiet 

6 kds - kristdemokratiska samhällspartiet 

7 miljöpartiet - de gröna 

1X ~ annat parti: -
8 har inte bestämt sig/vet inte 

I ► 
I 

9 vägrar svara 33A 

~ , 
30 Du säger att Du tänker rösta på ( ••• PARTI, se fråga 29B) vid årets riksdags-

val. Vilka är de viktigaste skälen ti 11 att Du tänker rösta på ( ••. PARTI)? 

OM UP ANGER ALLMÄNNA SVAR AV TYPEN "PARTIET HAR EN BRA POLITIK" 
ELLER "ALLT ÄR BRA", FÖRSÖK FÅ UP ATT PRECISERA SIG. GLÖM DOCK 
INTE ATT FÖRST ANTECKNA DET ALLMA"NNA SVARET. 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR .... Är det ytterligare något skäl 
FYLLIGA SVAR ""'Du vi 11 nämna? ./ 

!, 

~ svar: 

ii 
i' 
I 

il 

' i 

I· 
! 

,, 
vet inte/vill ej 8 svara 

i 
I 
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31 Du säger att Du tänker rösta på ( ••• PARTI, se fråga 29B) vid årets 
riksdagsval. Hur viktiga är följande skäl för Ditt val av parti? 
För var je skäl jag läser upp, kan Du säga om det är: 

VISA SVARSKORT 31 OCH Ll{S UPP ALTERNATIVEN I 

1 ett av de absolut viktigaste skälen 

2 ganska viktigt skäl 

3 inte särskilt viktigt skäl 

4 inte alls viktigt skäl 

8 vet inte/vill ej svara 

LÄS UPP ETT SKÄL I TAGET OCH 

SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN 

' 

Om Du använder ett av svaren på kortet, hur viktigt är det att: 

LJ A. Partiets politik brukar vara till fördel för den yrkesgrupp jag ti 11 hör_ 

' LJ B. Partiet har en bra partiledare. 

LJ C. Jag känner mig som anhängare av partiet. 

I_J D. Partiet har en bra politik i många av de frågor som debatterats 
under den senaste tiden. 

I_J E. Partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik. 

I_J F. Partiet har en bra politisk ideologi. 

I__J G. Jag brukar alltid rösta på partiet. 



-
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32 Jag skall nu läsa upp ett antal politiska sakfrågor. Kan Du för var och 
en av dem säga hur viktig den är för Ditt val av parti vid riksdagsvalet 
den 18 september. Jag börjar med sysselsättningsfrågan. 

-
VISA SVARSKORT 32 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN. UPPREPA FRÅGAN 
FÖR VARJE SAKFRÅGA OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

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 

Hur viktig är ( ... SAKFRÅGA) för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? 

LJ A. Sysselsättningsfrågan 

LJ B. Miljöfrågan 

LJ C. Skattefrågorna 

LJ D. Frågan om Sveriges ekonomi f 

LJ E. Sociala trygghetsfrågan 

I_J F. Frågan om barnomsorg 
I 

LJ G. Energi- och kärnkraftsfrågan -u H. Den sk Ebbe Carlsson-affären 



_, 
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33B 
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iup FÖDD 16 SEPTEMBER 196? ELLER SENARE I ► 36 

Röstade Du vid riksdagsvalet 1985? 

ja 

minns inte säkert, men troligen 

nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade ..._ 36 .... 
vet inte/vill ej svara 

Vilket parti röstade Du på vid valet 1985? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centern/centerpartiet I ► 
folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kds - kristen demokratisk samling 

miljöpartiet - de gröna 

vet inte/vill ej svara 

h annat parti: 

FRÄGORNA 34 och 35 
STÄLLS INTE I ETAPP A 

Röstade Du på en centerpartilista 
eller på en kds-lista? 
1 centerparti lista 

2 kds-lista 

3 blandad ( saxad) lista 

8 vet inte/viU ej svara 

x--t>annat svar: 

I 
: 



36 
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Här är en lista med namn på olika personer. Kan Du tala om vilket parti 
som var och en av dem tillhör? Jag börjar med Birgit Friggebo. 

I VISA SVARSKORT 361 

LÄS UPP ETT NAMN I TAGET OCH SKRIV DET PARTI UP ANGER I RUTAN. 
--+---1 I ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA: M, FP, C, s, VPK, KDS, MP. 

"\J ANGE 8 OM UP INTE VET ELLER INTE VILL SVARA. 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
I_J 

37 

'7 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
I__J 

Birgit Friggebo 

Thage G Peterson 
Karl Erik Olsson 
Lars Tobisson 

Eva Goes 

På det här kortet finns några påståenden. Kan Du för vart och ett av dem 
säga om det är riktigt eller felaktigt. Är Du osäker på svaret kan Du 
säga att Du inte känner till om påståendet är riktigt eller felaktigt. 

I VISA SVARSKORT 37 I 
1 riktigt påstående 
5 felaktigt påstående 

8 känner inte till/vet inte 

I LÄS UPP ETT PÄSTÄENDE I SÄNDER OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN I 
A. Sjukersättningen från försäkringskassan är idag för de flesta 

inkomsttagare 90 procent av lönen. 

B. Det finns en löntagarfond i varje län. 

C. Den öppna arbetslösheten i Sverige är idag mindre än 5 procent. 

D. Prisökningarna (inflationen) har hittills under 1988 varit över 
9 procent. 

E. Riksdagen har bestämt att det högaktiva avfallet från de svenska 
kärnkraftverken skall slutförvaras utomlands. 

FRAGORNA 38-40 STÄLLS 
INTE I ETAPP A 

-

\ 
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Nu vill jag ställa några frågor om Dig själv. Jag börjar med några frågor 
om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilken av grupperna på det här kortet 
tillhör Du? 

VISA SVARSKORT 41A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN l 

fö~värvsarbetande 

har beredskapsar•bete 

genomgår arbetsmarknadsutbildning 

arbetslös 

ålderspensionär 

förtidspensionär 

hemarbetande 

studerande 

v annan grupp (ange vilken): 

41B Har Du tidigare haft förvärvsarbete? 

41C 

1 ja 

5 neJ---~►•42A 

Vilket yrke b~r/b~9~ Du? 

TILLÄGGSFRAGA FÖR ATT 1-------1~• Vilket slags arbete ~~~~l~r/ 
FÖRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN ~~~~l~9~ Du huvudsakligen med? 

----t>vyrke/sysselsättning: 

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

41D Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 

1 heltid 

2 deltid 

\,,__ ____ +---------------------------------
41E Vilken ~r/~~r den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? 

1---iv/verksamhet: 



41F 

41G 

41H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

X 

1 

2 

3 

X 

1 

2 

3 

4 

5 

X 
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Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Du b9rlbQr9~ till? 

FORMULERINGEN "SOM DU HÖRDE TILL" ANVÄNDS OM UP TIDIGARE VARIT 
YRKESVERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE VPs SENASTE YRKE 

VISA SVARSKORT 41F I 
tjänsteman 

tjänsteman med arbetsledande funktion 

tjänsteman med företagsledande funktion 

arbetare 

m 1betare med arbetsledande funktion 

egenanställd arbetare 

jordbrukare: ingen anställd 

jordbrukare: en eller flera anställda 

företagare: ingen anställd 

företagare: 1-9 anställda 

företagare: 10 eller fler anställda 

t-----ivvannat svar: 

Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 

statlig 

kommunal (även landstingskommunal) 

enskild 

1----1~>,annat svar: ---------------------------

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

I VISA SVARSKORT 41H 

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARA JA' 

tjänsteman 

arbetare 

jordbrukare 

företagare 

nej, har inte bytt yrkesgrupp 

.,,>annat svar: 

------►•Vilken av yrkesgrupperna 
tillhörde Du? 

-

\ 
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42A Man talar ju ibland om att det finns olika samhällsklasser och samhälls
grupper. Är det någon samhällsklass eller samhällsgrupp som Du brukar 
räkna Dig till? 

42B 

5 

8 

9 

1 

2 

nej 
i--------i►~42C 

vet inte 

vägrar svaraj ~ ------~►P 43A 

Vilken samhällsklass eller samhällsgrupp tänker Du då på? 

ALTERNATIV 1 OCH 2 SKALL ENDAST MARKERAS OM UP:s SVAR ORDAGRANT 
ÖVERENSSTÄMMER MED DESSA SVARSALTERNATIV. ÖVRIGA SVAR ANTECKNAS 
PÅ RADEN FÖR "ANNAN KLASS ELLER GRUPP". 

arbetarklass l....._--------1• ,~ ► 43A 
medelklass 

x 1----+~>annan klass eller grupp: + ..!'_ vet inte/viU ej svara ---------------------

42C 

1 

2 

3 

8 

9 

X 

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

arbetarklass 

medelklass 

ingen av dessa två 

vet inte 

vägrar svara 

---1~>,annat svar: 



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

[vISA svARSKORT 43A I 
1 ren landsbygd 

2 samhälle på landsbygden 

3 stad, men ej storstad 

4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 

x v annat svar: ---------------------------
43B Om Du skulle beskriva Din familj under Din uppväxt, vilken av 

följande kategori,er anser Du då stämmer bäst? 

I VISA SVARS.KORT 43R 

1 arbetarfamilj 

2 tjänstemannafamilj 

v högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 

4 jordbrukarfamilj 

5 företagarfamilj 

8 vet inte/vill ej svara 

x .. ~annat svar: __________________________ _ 

------.. 
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44B 
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1 

2 

3 

X 

2 

3 

4 
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6 

7 

8 

X 

I 
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Bedriver Du för tillfället någon form av studier 
som syftar ~ill en examen eller yrkesutbildning? 

OBS! UP SOM PÅ FRÅGA 41A SVARAT "STUDERANDE" 
SKALL ENDAST HA TILLA"GGSFRÅGAN 

TILLAGGSFRÅGA OM .------1~•Studerar Du på heltid eller deltid? 
UP SVARAR JA 

ja, heltid 

ja, deltid 

nej, bedriver ingen foY'm av studier 

1---~1t>annat svar: 

Vilken skolutbildning har Du genomgått?/Vilken skolutbildning 
genomgår Du nu? 

TILLÅGGSFRÄGA FÖR ~ Har Du någon annan praktisk 
FYLLIGA SVAR t-----~,....~eller teoretisk utbildning? 

folkskolenivå 

grundskolenivå 

yrkesskolenivå 

realskolenivå 

gymnasienivå 

studentnivå 

universitetsnivå 

vet inte/viU ej svara 

~ annan utbildning: 

enba~t 6- eller ?-årig folkskola (äldre skolfoY'men) 

8- eller 9-årig grundskola, enhetsskola, 
kommunal mellanskola 

yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 
1-årig handelsutbildning 

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 nivd 

universitets- och högskolestudier, studerande 
på denna niv?r-

OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-7 ÄR TILLÄMPLIGA BEHÖVER ENDAST DET SOM 
HAR HÖGST NUMMER MARKERAS. OM UP AVLAGT EXAMEN ELLER INTE SPELAR INGEN 
ROLL. VI AR ENDAST INTRESSERADE AV DEN HÖGSTA NIVÅ UP S'I'UDERAT/STUDERAR PÅ. 
VID TVEKSAMMA FALL ANTECKNA UP:s SVAR VID "ANNAN UTBILDNING". 



-
-30-

45A Anser Du att det finns något parti eller några partier som för en politik \ 

som särskilt gynnar jordbrukarna? 

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

8 vet intelviU eJ svara annat parti: 

B Är det något eller några partier som missgynnar jordbrukarna? \ 

I 

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

8 vet inte/viU 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/viU 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 partier som gynnar storföretagarna? 

vpk s C fp m 6 "-:1lla partier" ? nej, inget parti 

8 vet inte/viU - eJ svara annat parti: 

F Är det något eller några partier som missgynnar storföretagrna? 

vpk s C fp m 6 "aUa 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/viU ej svara annat parti.· 

H Är det något eller några partier som missgynnar arbetarna? 

vpk s C fp m 6 "aUa partier" ? nej, inge-c parti 

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/viU ej svara annat parti: 

J Är det något el ler några partier som missgynnar tjänstem~nnen? 

vpk s C fp m 6 "aUa partier" ? neJ, inget parti 

8 vet inte/viU ej svara annat parti: 
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Anser Du att den politik som förts här i landet under senare år varit 
till fördel eller till nackdel för dem som tillhör samma grupp i 
samhället som Du? 

TILLÄGGSFRAGA OM ... Anser DtJ att den varit mest till 
UP ÄR TVEKSAM 1----------t~~fördel eller mest till nackdel? 

t,iU fördel 

tiU nackdel 

varken till fördel eller nackdel 

vet inte/vill ej svara 

~>annat svar: 

47A Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för två tre 
år sedan, har den förbättrats, förblivit ungefär densamma eller 
har den försämrats? 

1 förbättrats 

2 förblivit ungefär densamma 

3 försämrats 

8 vet inte/vill ej svara 

X v annat svar: 

478 Hur har enligt Din uppfattning den.svenska ekonomin förändrats 
under de två tre senaste åren? Har den förbättrats, förblivit 
ungefär densamma eller har den försämrats? 

1 förbättrats 

2 förblivit ungefär densamma 

3 försämrats 

8 vet inte/vill ej svara 

x v annat svar: 
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Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för före
tagare eller någon annan yrkesorganisation? 

I 
l ► Vilken organisation 

TILLAGGSFRAGA OM UP SVARAR JA är Du medlem av? 

: ja (organisationens namn): 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 
~-------►•49A 

ANTECKNA INTE FÖRKORTNING U1"AN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM UP NJfMNER 
NAMNET PA EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO, TCO ELLER SACO/SR), SKALL 
DU FRAGA VILKET FÖRBUND UP TILLHÖR OCH ANTECKNA DETTA. SOM FÖRETAGAR
ORGANISATION RAKNAS OCKSA JORDBRUKSORGANISATION. 

48B Är Du 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 1----t> annat svar: 

-

-----~------------------------------------1/ 
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49A Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? 

I Vilket parti eller vilken I TILLÄGGSFRAGA JA I OM UP SVARA ► politisk organisation är 
Du medlem i? 

SKRIV UPP NAMNEN PA DET PARTI/DE ORGANISATIONER SOM 
UP NÄMNER. FLER ÄN EN ORGANISATION KAN FÖREKOMMA. 

J;>parti: .... TILLÄGGSFRAGA FÖR ... "SOCIALDEMOKRATERNA 11 

' 

Är Du individuellt eller kollektivt 
ansluten till partiet? 

vpolitisk organisation: 
1 kollektivt ansluten 

2 individuellt ansluten 

3 ansluten både kollektivt 
' 

5 neJ ..,,. 50 och individuellt ... 
8 vet inte/vill ej svara 8 vet inte/vill ej svara 

X [>annat svar: 

49B Är Du aktiv medlem av ( ... PARTIORGANISATION)? 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 v annat svar: 

50 Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan eller 
i någon frikyrka? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. 

I VISA SVARSKORT 50. LÄS UPP ALTERNATIVEN.' SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS 
OCKSA TEX RADIO- OCH 
TV-GUDSTJÄNST OCH 

1 minst en gång i månaden SJUKHUSANDAKT 

2 några gånger om året 

3 mera sällan 

4 aldrig 

8 vet inte/vi U ej svara 

X 1> annat svar: 
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När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet 
stämmer bäst in på Din situation? 

VISA SVARSKORT 51 OCH LÅS UPP ALTERNATIVEN l 
1 gift/sammanboende 

2 ensamstående: änka/änkling 

3 ensamstående: ogift/frånskild ------►•53A 

X ,___,v >annat svar: 

--------------------------------------------
52A Vilken av följande grupper tillhör/tillhörde Din make/maka/sammanboende? 

' VISA SVARSKORT 52A OCH LÅS UPP ALTERNATIVEN I 

1 förvärvsarbetande 

2 har beredskapsarbete -
3 genomgår arbetsmarknadsutbildning 

4 arbetslös 

5 ålderspensionär 

6 förtidspensionär 

? hemarbetande 

8 studerande 

X 1---iv>annan grupp (ange vilken): --------------------
r .. --·-·--~~-----t-------------------------------------

~' 

r 
\ 

! . ----~, 
--·· --,, 

,I 
1: 

I 
1, 
I, 

I ,I 

Il 
I 
;I 
I 

-·-

52B 

1 

5 

-·-

52C 

52D 

1 

2 

Har han/hon tidigare haft förvärvsarbete? 

Ja 

nej-----~►• 53A 

Vilket yrke b~r/b~9~ Din make/maka/sammanboende? 

TILLÅGGSFRÄGA FÖR ATT ~----------1~.vilket slags arbete ~t~~l~r/ 
FÖRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN ~ s1sslade han/hon huvudsakligen med?....._ 

1--~-!>1/yrke/sysslesättning: 

Arbetar/arbetade b~QlbQQ heltid eller deltid? 

heltid 

deltid 
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Vilket ~r/~~~ den huvudsakliga verksamheten vid hans/hennes arbetsplats? 

---iv>Verksamhet: 

Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din~~~~/~~~~/ 
sammanboende hör/hörde till? 

FORMULERINGEN "SOM DIN M4KE/MAKA/SAMMANBOENDE HÖRDE TILL" 
ANVÄNDS OM MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM, 
OCH FRÄGAN SKA DÄ AVSE DENNES SENASTE YRKE. 

I VISA SVARSKORT 52F I 
tjänsteman 

tjänsteman med aPbe-tsledande funktion 

tjänsteman med företagsledande funktion 

4 arbetare 

5 arbetare med arbetsledande funktion 

6 egenanställd arbetare 

7 jordbrukare: ingen anställd 

8 jordbrukare: en eller flera anstållda 

9 företagare: ingen anställd 

10 företagare: 1-9 anställda 

11 företagare: 10 eller fler anställda 

x 1---r,;,annat svar: 

1 

2 

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

statlig 

kommunal (även landstingskommu~al) 

3 enskild 

x t----~i/annat svar: 
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U2's nuvarande bostad: 

lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 

villa eller radhus i småhusområde 

lägenhet 1, flerfamiljshus i hög hus område 

lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde) 

... annan bostad: 

Hyr eller äger Du Din nuvarande bostad? 

hyr bostaden 

äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 

... ~annat svar: 

Har Du några hemmavarande barn under 18 år? 

Hur många? TILLÄGGS FRÅGA OM .... Hur_gammalt_är_barnet/ UP SVARAR JA ..... 
Hur_gamla_är_barnen? 

..>antal hemmavarande barn: 

..>barnets/barnens ålder: 

nej, har inga hemmavarande barn 

1',annat svar: 

GLÖM INTE ATT FRÅGA OM 
EVENTUELLA BARNS ÅLDER 

INTERVJUARENS NOTERINGAR 
EFTER AVSLUTAD INTERVJU: 

Var bor Up? 

1 ren landsbygd 

2 mindre tätort 

3 stad e Uer stön•e tätort 

x ---t> ev. anm: 

Ja, Up önskar få "REDOGöRELSE 85" □ 
Ja, Up önskar få "REDOGöRELSE 88" (klar 1989) □ 

.. 

'\'--
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och partiledare 

16 - 24 Kärnkraft, löntagarfonder, familjepolitik, 
uppfattningar om framtida samhällen 

26 - 31 PaY'tipreferens, röstning och orsaker till partival 
samt politisk information 

41 - 47 Yrkeserfarenhet, utbildning, grupper~ 
samhället och ekonomisk situation 

48 - 50 Organisations- och partimedlemskap samt kyrkogång 

51 - 54 Sociala bakgrundsuppgifter 



VALUNDERSÖKNING 1988 
ETAPP 8 EFTERVALSINTERVJUER 

07028 

Inter>vjuar>nummer> 
VB-nummer> 

Tid för> inter>vjun Up:s födelseår> 

datum: 

fr>ån klockan: I 
Up:s kön 

tiU klockan: 

I 
1 man 

2 kvinna 

För> Statsvetenskapliga institutionens anteckningar> 

1 

5 

2 4 

6 ? 8 

Pär> fr>ågor> och information om 1988 år>s valunder>sökning 
vänd Er> till valfor>skningspr>ogr>amrnet i Göteborg: 

Sör>en HoZmber>g, Mikael Gilljam eller Mar>tin Bennulf 
Statsvetenskapliga institutionen 
Box 5048 
402 21 Götebor•g 
tel 031 - 63 12 2?, 63 12 21, 63 46 00 

, 

SCB STATISTISKA CENTRAlBYRAN • 
STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
GÖTEBORGS UNIVERSITET 

l 
I 



l 
l 
l 
i 
I 

..il.. 

1A 

1B 

"\l 
1A 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 

5 

. . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

-3-

kNTROD~KT[ON 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. 

OM UP NÅMNER ATT HAN/HON INTERVJUATS VID 1985 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 Du läsa mera regelbundet? Med regelbundet 
menar jag minst en gång i veckan . 

.... 
TILLÅGGSFRAGA FÖR 1-------1~~ Finns det ytterligare någon nyhetstidning 
FULLSTÅNDIGA SVAR Du läser minst en gång i veckan? 

läser ej tidning------•► 4 

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

. 

. 

. 

. 

LÅS UPP EN TIDNING I SÅNDER OCH VISA SVARSKORT 1B. FÖR VARJE TIDNING -
RINGA IN DET SVARSALTERNATIV UP ANGER. 

TIDNING 1B ANTAL DAGAR 

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 3-5 1-2 
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Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i 
dagstidningarna? 

VISA SVARSKORT 2. LÄS EVENTUEL~T UPP ALTERNATIVEN. I 
läser aldrig nyheter och artiklar om politik-----1►~ 4 

2 läser nyheter och artiklar om politik någon gång 

3 läser ofta nyheter och artiklar om politik 

4 läser det som finns i tidnin~en av nyheter och artiklar om 
politik varje dag 

x .?annat svar: -----------------------------

När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur JllYCket brukar Du då 
läsa av det som handlar om: 

VISA SVARSKORT 3. UPPREPA FRAGAN FÖR VARJE 
--- OMRADE OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

LJ 
LJ 
LJ 

1 läser i stort sett allt 

2 läser ganska mycket 

3 läser inte särskilt mycket 

4 läser ingenting/nästan ingenting 

8 vet inte/viU ej svara 

rikspolitik 

lokalpolitik/kommunala frågor 

politik i andra länder/utlandssidorna 

l 
1 

.. 

---------------------------------------------♦ 

4 

LJ 
LJ 
L_J 

När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du 
se_Eå/lyssna_Eå ( ... NYHETSPROGRAM)? 

VhA SVARSKORT 4. UPPREPA FRAGA/1.' FÖR VARJE PROGRAM 
OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

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 

Rapport 

Aktuellt 

Morgonekot kl 7.00 och/eller Ekot kl 18.00 & radions program 1 _____ ....__ _______________________________________ _ 
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Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren 
på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv? 

I v ISA svARSKORT s j 

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

1 mycket intresserad 

2 ganska intresserad 

3 inte särskilt intresserad 

4 inte alls intresserad 

x v annat svar: 

6 Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste 
omgivning - i Din familj~ bland Dina vänner och arbetskamrater? 
Brukar det förekomma: mycket ofta, ganska ofta, inte särskilt 
ofta eller inte alls? 

I VISA SVARSKORT 61 

1 mycket ofta 

2 ganska ofta 

3 inte särskiZt ofta 

4 inte aUs 

8 vet inte/viU ej svara 

X [>annat svar: 

7 Om Du tänker på valet 1 ar. Är det någon eller några frågor som var 
viktiga för Dig när det gällde vilket parti Du röstade på vid 
riksdagsvalet den 18 september? 

I OM UP SVARAR JA ► Vilken eller vilka frågor? 

I T ILLAGGSFRAGA FÖR l1--------►• 
. FYLLIGA SVAR _ 

Är det ytterligare någon fråga som 
var viktig för Dig när Du valde parti 
i riksdagsvalet? 

i-----.t>vsvar 1
: 

5 nej, ingen fråga viktig 

? röstade inte i riksdagsvalet . 
8 vet inte/vill ej svara 

FRAGORNA 8 OCH 9 
STALLS EJ I DENNA ETAPP 
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Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Du 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 ftr. Jag börjar med syssel
sättningsfrågorna. 

VISA SVARSKORT 10. STÄLL NEDANSTAENDE FRAGOR I 
EN FÖLJD FÖR VART OCH ETT AV FRAGEOi~RADENA. 

Är det något elle~ några partier som enligt Din mening har 
en bra politik i ( ... FRÄGEOMRADE)? 

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

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

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

I ~T~~LA'GGS'FRÅGA 11------►r Finns det ytterligare något parti som har 
. . en dålig politik i ( ... FRÄGEOMRÄDE)? 

TILLÄGGSFRÄGA OM ..._ 
UP SVARhR JA 1------11.,..~ Vilket eller vilka partier? 

ANTECKNA NEDAN DE PARTIER UP NA"NNET< VID RESPEKTIVE FRÄGEOMRÄDE. 
ANVÄND PARTIBETECKNINGAR: S, FP, M, C, VPK, KDS, MP. MARKERA 5 OM 
UP SVARAR "INGET PARTI" OCH 8 OM UP INTE VET ELLER INTE VILL SVARA. 

Partier som har en Partier som har 
bra politik dålig politik 

Syssels~ttn,ngsfrågor 5 8 5 

Miljöfrågor 5 8 5 

Skattefrågor 5 8 5 

Frågor som rör 5 8 5 
Sveriges ekonomi 

Energi- och 5 8 5 
kärnkra ftsfrågor 
Frågor om svensk utrikes- 5 8 5 
och säkerhetspolitik 
Frågor som rör 5 8 5 
social trygghet 

Frågor som rör 5 8 5 
barnomsorg 

Frågor som rör 
rättssäkerhet 5 8 5 

en 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

I-

.., 

J_ 
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På det här kortet finns ett slags skala. 

I VISA SVARSKORT 11ABC l 
Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar 
eller ogillar de olika partierna. Du använder plussiffror om Du gillar 
ett parti. Ju mer Du gillar ett parti desto högre plussiffra väljer Du. 
Minussiffrorna använder Du för partier Du ogillar. Ju mer Du ogillar något 
parti desto högre minussiffra väljer Du. Nollpunkten på skalan markerar 
att Du varken gillar eller ogillar ett parti. 

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

◄ : . . . . ~ . . 
ogillar 
starkt 

varken gi Uar 
eUer ogiUa1° 

+3 

• 
+4 

• 
+5 

• ► 

gillar 
starkt 

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

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
I_I 
LJ 
LJ 

LJ 
LJ 
LJ 
L_j 
LJ 

LJ 
LJ 
LJ 

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

Var skulle Du vilja placera: 

,::rntrrpart/et? 

moderata samlingspartiet? 

vänsterpartiet kommunisterna? 

folkpartiet? 

socialdemokraterna? 

miljöpartiet - de gröna? 

kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 

Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera: 

Olof Johansson? 

Carl Bildt? 

Lars We1'ner? 

Bengt Westerberg? 

Ingvar Carlsson? 

Om Du skulle använda samma skala för några före detta partiledare, 
var skulle Du placera: 

Thorbjörn Fälldin? 

Olof Palme? 

Gösta Bohman? 

FRAGA 12 STÄLLS 
EJ I DENNA ETAPP 
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13A Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Har Du 
mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende 
eller mycket litet förtroende? 

I VISA SVARSKORT 13A I 
1 mycket stort förtroende 

2 ganska stort förtroende 

3 ganska litet förtroende 

4 mycket litet förtroende 

8 vet inte/Jill ej svara 

X .., annat svar: 

13B Har Ditt förtroende för svenska politiker ökat, förblivit oförändrat eller 
minskat under de senaste två tre åren? --

1 förtroendet har ökat 

2 förtroendet är oförändrat 

3 förtroendet har minskat 

8 vet inte/vill ej svara 

x bannat svar: -----------------------------

FRÅGA 14 STlf.LLS 
EJ I DENNA ETAPP 
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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 Du säga om det är: 

VISA SVARSKORT 15. LÄS UPP ALTERNATIVEN. 

mycket bra förslag 

2 ganska bra förslag 

3 varken bra eller dåligt förslag 

4 ganska dåligt förslag 

5 mycket dåligt förslag 

8 vet inte/viU ej svara 

....---ll--4 LÄS UPP F'tJRSLAGEN ETT I SÄNDER OCH SKRIV SVARSNVMRET I RUTAN 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

Om Du använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt 
om förslaget att: 

A. Minska den offentliga sektorn. 

B. Avskaffa löntagarfonderna. 
1--------------------------------------

C. Minska försvarsutgifterna. 
1--------------------------------------, 

D. Minska de sociala bidragen. 

E. Sänka skatten på höga inkomster. 

LJ F. Minska u-hjäl pen. 
1--------------------------------------

L J G. Ta emot färre flyktingar i Sverige. 

LJ H. Stoppa privatbilismen i innerstäderna. 

LJ
~----------------. 

I. Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare. 

LJ J. Minska inkomstskillnaderna i samhället. 

LJ 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

1---------------------------------------
K. öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara 

sin egen kultur. 

L. Bedriva mer av sjukvården i privat regi. 

M. Tillåta reklam i svensk TV. 

N. Bygga fler barndaghem. 

0. Införa sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande. 

P. Behålla kärnkraften, även efter år 2010. 

Q. Ansöka om svenskt medlemskap i den Europeiska Gemenskapen EG. 
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16A Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är 
Din inställning? Är Du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har 
Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

1 1.., huvudsak för kärnkraften 

2 1.., huvudsak emot kärnkraften 

3 ingen bestämd åsikt i frågan 

I ► l?A 
8 vet inte/ vill ej svara 

X V annat svar: 

16B Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig 
mera tveksam? 

1 bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill ej ' svara 

X V annat svar: -
17A 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folk-

omröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas t i 11 år 2010. 
Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 

I VISA SVARS KORT 1? A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN 1-6 I 

1 stoppa kärnkraften omedelbart 

2 avveckla kärnkraften snabbar•e än till " 2010 ar 
-

3 avveckla kärnkraften till år 2010 

4 avveckla kärnkraften, men inte så snabbt som till år 2010 

5 använda kärnkraften, och inte avveckla den 
--· 

! 6 ingen bestämd åsikt i frågan 

8 vet inte/vill ej svara 

X i--(>annat svar: 

17B Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för avveckling av 
kärnkraften snabbare än till år2010? 

--t- parti (er) : 

8 kommer inte ihåg/vet inte/vill eJ svara 

17C Vilket eller vilka parti er är enligt Din uppfattning för avveckling av 
kärnkraften t i 11 år 2010? 

t> parti (er) : 

8 kommer inte ihåg/vet inte/vill eJ svara . 
-170 Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot avveckling av 

kärnkraften t i 11 år 2010? 

v> parti (er): 

8 kommer inte ihåg/vet inte/vill ej svara 

.J 



--

18A 

18B 

1 

2 

3 

8 
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Det finns olika åsikter om hur vi i Sverige skall slutförvara det högaktiva 
avfallet från kärnkraftverken, dvs det mest farliga avfallet. En del anser 
att det högaktiva avfallet en gång för alla skall slutförvaras så att det 
inte går att komma åt i framtiden, medan andra tycker att det skall slut
förvaras så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det. 
Vilken är Din inställning? 

I VISA SVARSKORT 18A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN 1-3 l 
en gång för alla slutförvara det högaktiva avfallet så att det inte 
går att komma åt i framtiden 

slutförvara det högaktiva avfallet så att framtidens människor kan 
övervaka och komma åt det 

ingen bestämd åsikt i frågan I ► 19A 

vet inte/vill ej ~s~v~ar~a:.;_ __ ~_ 

x --t;>annat svar: ----------------------------
Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig 
mera tveksam? 

1 bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill ej svara 

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

19A Det finns olika uppfattningar om huruvida vi skall ha kollektiva löntagar
fonder i Sverige. Vilken är Din inställning? Är Du i huvudsak för eller 
emot kollektiva löntagarfonder, eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

1 ~ huvudsak för kollektiva löntagarfonder 

2 ~ huvudsak emot kollekt'/'.'l)a löntagarfonder 

3 

8 

ingen bestämd åsikt i fråganl ~-------►20A 
vet inte/vill ej svara 

x --- annat svar: 

19B Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du dig 
mera tveksam? 

1 bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill ej svara 

x vannat svar: 

-----...L..---------------------------------
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;,,------..----------------------------------------
" 20A Inför årets val har det lagts fram olika förslag när det gäller den framtida 

barnomsorgen. Ett förslag är att införa ett beskattningsbart vårdnadsbidrag 
på 15 000 kronor per år för alla barn mellan 1 och 7 år. Ett annat förslag 
är att bygga ut föräldraförsäkringen så att rätten att stanna hemma med 
betalning motsvarande sjukersättningen utökas från nuvarande 9 månader till 
18 månader samt att alla barn mellan 18 månader och 7 år ges möjlighet till 
kommunal barnomsorg. 

Är Du i huvudsak för något av de två nämnda förslagen eller har Du ingen 
bestämd åsikt i frågan? 

VISA SVARSKORT 20A OCH LÄS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN 

1 i huvudsak för att införa ett beskattningsbart vårdnadsbidrag på 
15 000 kronor per år för alla barn mellan 1 och 7 år 

2 .{ huvudsak för att bygga ut f öräldraf örsäkringen så att rätten att stanna 
hemma med betalning motsvarande sjukersättningen utökas från nuvarande 
9 månader till 18 månader samt att alla barn mellan 18 månader och 7 år 
ges möjlighet till kommunal barnomsorg 

3 ingen bestämd åsikt i frågan ------20C 
8 vet inte/vill ej svara 

x ---/annat svar: 

20B Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig 
mera tveksam? 

1 bestämd uppfattning 

2 mera tveksam 

8 vet inte/vill ej svara 

x r>annat svar: 

20C Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att införa 
ett beskattningsbart vårdnadsbidrag på 15 000 kronor per år för alla 
barn mellan 1 och 7 år? 

i------1>parti(er): 

8 kommer inte ihåg /vet inte/vill ej svara 

20D Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att bygga ut 
föräldraförsäkringen från 9 månader till 18 månader samt att ge alla barn 
mellan 18 månader och 7 år möjlighet till kommunal barnomsorg? 

1-----t>parti(er): 

8 kommer inte ihåg/vet inte/vill ej svara 



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

[ VISA SVARSKORT 21 I 
Jag läser upp en åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. 

instämmer helt 
2 instämmer i stort sett 

3 i stort sett motsatt åsikt 

4 helt motsatt åsikt 
8 vet inte/vill ej svara 

.--+---I 
LÄS UPP ETT PÅSTÅENDE I SÄNDER OCH LÅT UP VÄLJA SVARSALTERNATIV . 

LJ 

I_J 

22 

LI 

LJ 

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 
fortsättningen 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. Några är rätt kritiska. Jag läser upp 
en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. 

I VISA SVARSKORT 22 j 

Instämmer Du med åsikten eller tycker Du den är felaktig? 

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

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



24 

r--+---l 

I_I 
I_J 
LI 
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 Du anser om förslagen.Du kan svara med hjälp 
av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Du tycker ett förslag är bra. 
En låg siffra betydet· att Du tycker att ett förslag är dåligt. 

I VISA SVARSKORT 241 

◄ 
0 1 

• • 
i 

mycket 
dåligt 
förslag 

1 

2 3 

• • 
4 5 6 

• • • 
i 

varken bra 
eUer dåli:7t 
för•slag 

? 8 9 10 

• • • • ► t 
mycket 
bra 
förslag 

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

Vad anser Du om förslaget att: 

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

B. Satsa på ett socialistiskt samhälle. 

C. Satsa på ett samhälle med större inkomstskillnader mellan människor. 

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

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

F. Satsa på ett samhälle som utnyttjar avancerad teknik som datorer 
och industrirobotar så att produktionen blir effektiv. 
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25A Om Du ser tio femton år framåt i tiden, hur tror Du då att Sverige kommer 
att förändras när det gäller sådana saker som miljö, levnadsstandard, jäm
likhet och frihet? Jag börjar med att fråga om miljön. Tror Du att miljön 
i Sverige kommer att förbättras, försämras eller kommer den att vara 
ungefär som idag? 

25B 

25C 

250 

1 förbättras 

2 försämras 

3 ungefär som idag 

8 vet inte/viZZ ej svara 

x v annat svar: 

1 

2 

3 

8 

X 

1 

2 

3 

8 

X 

1 

2 

3 

8 

X 

---------------·---------

Och hur tror Du att den genomsnittliga ekonomiska levnadsstandarden i 
Sverige kommer att förändras? Kommer den att förbättras, försämras eller 
kommer den att vara ungefär som idag? 

förbättras 

försämras 

ungefär som idag 

vet inte/viU ej svara 

[>annat svar: 
-

Och hur tror Du att jämlikheten när det gäller människors inkomster och 
levnadsförhållanden i Sverige kommer att förändras? Kommer den att öka, 
minska eller kommer den att vara ungefär som idag? 

öka 

minska 

ungefär som idag 

vet inte/vi U ej svara 

.r;>annat svar: --

Och hur tror Du att det svenska samhället kommer att förändras när det 
gäller de enskilda individernas frihet? Kommer individernas frihet att 
öka, minska eller kommer den att vara ungefär som idag? 

öka 

minska 

ungefär som idag 

vet inte/viZZ ej svara 

.I;>annat svar: 
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26A 

26B 

26C 

260 

1 

,, 

5 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

X 

1 

5 

X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

X 
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Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju 
också många som inte har nagon sådan inställning till något av partierna. 
Brukar Du själv betrakta Dig somt ex folkpartist, socialdemokrat, moderat, 
centerpartist, vpk-are, miljöpartist eller kds-are? Eller har Du inte någon 
sådan inställning till något av partierna? 

ja, betY'aktar sia som anhängare av ett bestämt parti 

vet inte/tveksam 

nej, betraktar sig inte som anhängare 

vill inte svara 

Vilket parti tycker Du bäst om? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

av 

kds - kristdemokratiska samhällspartiet 

miljöpartiet - de gröna 

vill inte svara ---------►r 28A 

---~annat svar: 

något parti 26D 

En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så 
starkt övertygade. Hör Du till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? 

ja, starkt övertygad 

nej, inte starkt övertygad 

---~annat svar: 

}----Il. 27 

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

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kds - kristdemokratiska samhällspartiet 

miljöpartiet - de gröna 

vet inte/vill ej svara/nej, inget parti-----~►•28A 

---~annat parti: 



I 

-

27 

28A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

8 

X 

-17-

Vilket part, tycker Du näst bäst om? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

centerpartiet 

folkpartiet 

moderata samlingspartiet 

kds - kristdemokratiska samhällspartiet 

miljöpartiet - de gröna 

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

annat parti: 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENDAST ETT PARTI 

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

I VISA SVARSKORT 2BAB I 
På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att Du p1acerade de 
politiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Du tycker att ett parti 
står desto lägre siffra väljer Du. Och ju mer till höger ·Du tycker att ett 
parti står desto högre siffra väljer Du. 

0 1 2 3 4 5 6? 8 9 10 
◄---4t..._ ____ --t • ..._-◄•t-----•~---<f9----•t---••---t•..._-...... _-• • 

t 
långt till 
vänster 

varken 
vänster eUer 

höger 

långt 
höger 

► 
tiU 

STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR. FÖRSÖK FÅ UP ATT ANGE NÅ.GOT AV TALEN 
----+----1 PÅ SK4LAN SOM SVAR OCH NOTERA DEM I RUTORNA. MARKERA "VET INTE/ 

VILL EJ SVARA II MED KRYSS (X). 

I_J 
t_J 
L_I 
LJ 
j_J 
LJ 
LJ 
28B 

I_J 
1 

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

folkpartiet 

socialdemokraterna 

moderaterna 

vänsterpartiet kommunisterna 

centerpartiet 

miljöpartiet - de gröna 

kds - kristdemokratiska samhällspartiet 

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRAGA GÄLLER UP:s EGEN 
POLITISY,A INSTÄLLlVLVG. NOTERA DET TAL UP ANGER I RUTAN • 

t 
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------,----------------------------------------- .... _ 
29A 

1 

3 

5 

~ L 

Röstade Du vid årets val? 

ja 

ja, men inte i alla valen 

nej, röstade inte i något 

vägrar svara 

► STÄLLDE TILLÄMPLIGA 
---------l~I AV FRÄGORNA 29B-29D 
av valen--.29F 

► 33A 

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

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kds - kristdemokratiska samhällspartiet 

? miljöpartiet - de gröna 

x ,t>annat parti (ange vilket): 

STRYK ÖVER FRÄGAN 
OM UP INTE RÖSTADE 
I RIKSDAGSVALET 

t----1~ vägrar svara 

29C 

1 

2 

Vilket parti röstade Du på i valet till kommunfullmäktige? 

vänsterpartiet kommunisterna 

socialdemokraterna 

3 centerpartiet 

4 folkpartiet 

5 moderata samlingspartiet 

6 kds - kristdemokratiska samhällspartiet 

? miljöpartiet - de gröna 

x ,,>annat parti (ange vilket): 

8 vägrar svara 

STRYK ÖVER FRÄGAN 
OM UP INTE RÖSTADE I 
KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET 

I 

_____ __, ________________________________ ·---------

11io.. RÖSTKORT VID INTERVJUNS SLUT FÖR UP 
'-------►I ,,.. SOM VÄGRAR BESVARA FRÄGA 29A ELLER 29B 
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29D OM UP ENLIGT UB BOR I GÖTEBORG, MALMÖ """-29E 
ELLER PA GOTLAND (HAR EJ LANDSTINGSVAL) .... 

Vilket parti röstade Du på i landstingsvalet? 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna -
3 centerpartiet STRYK ÖVER FRAGAN 
4 folkpartiet OM UP INTE RÖSTADE 

5 moderata samlingspartiet I LANDSTINGSVALET 

6 kds - kristdemokratiska samhällspartiet 

? miljöpartiet - de gröna 

X v,annat parti ( ange vilket): 

8 vägrar svara 

29E När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i år? Var det under 
sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren 
e11 er visste Du sedan l~nge hur Du skulle rösta? 

1 under sista veckan före valet 

2 tidigare under hösten och sommaren 

3 up visste sedan länge hw." up skuUe rösta ~30 

8 vet inte/vill ej svara 

X r:;,.annat svar: 

29F FRAGA 29F STÄLLS ENDAST TILL UP SOM INTE RÖSTAT 1988 
(DVS AVSTÅ.TT FRAN ATT RÖSTA I ALLA DE TRE VALEN I AR). 
FRÅGAN GÄLLER RIKSDAGSVALET. 

Vilket parti skulle Du ha röstat på. om Du hade röstat? 

TILLÄGGSFRÅ.GA OM ►Vilket parti är det mest troligt 
UP ÄR TVEKSAM att Du skulle röstat på? 

l 
' 

>parti: 
► Z3A 

8 vet inte/viU ej svara 



30 

8 
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Du säger att Du röstade på ,( ... PARTI, se fråga 29B) vid årets riksdags
val. Vilka var de viktigaste skälen till att Du röstade på ( ... PARTI)? 

OM UP ANGER ALLMl'iNNA SVAR AV TYPEN "PARTIET HAR EN BRA POLITIK" 
ELLER "ALLT ÅR BRA", FÖRSÖK FA UP ATT PRECISERA SIG. GLÖM DOCK 
INTE ATT FÖRST ANTECKNA DET ALLMifäNA SVARET. 

TILLl'iGGSFRAGA FÖR 1---------~~Är det ytterligare något skäl 
FYLLIGA SVAR ~ Du vill nämna? 

i------1;;, svar: 

vet inte/vill ej svara 
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31 Du säger att Du röstade på ( ... PARTI, se fråga 29B) vid årets 
riksdagsval. Hur viktiga var följande skäl för Ditt va 1 av parti? 
För varje skäl jag läser upp, kan Du säga om det var: 

VISA SVARSKORT 31 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
. 

1 ett av de absolut viktigaste skälen 

2 ganska viktigt skäl 

3 inte särskilt viktigt skäl 

4 inte alls viktigt skäl 

8 vet inte/vill ej svara 

LÄS UPP ETT SKÄL I TAGET OCH 

SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN 

Om Du använder ett av svaren på kortet, hur viktigt var det att: 

LJ A. Partiets politik brukar vara till fördel för den yrkesgrupp jag tillhör_ 

LJ B. Partiet har en bra partiledare. 

- l_j C. Jag känner mig som anhängare av partiet. 

LJ D. Partiet har en bra politik i många av de frågor som debatterats 
under den senaste tiden. 

I_J E. Partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik. 

I_J F. Partiet har en bra politisk ideologi. 

I_J G. Jag brukar alltid rösta på partiet. 
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32 Jag ska 11 nu läsa upp ett antal politiska sakfrågor. Kan Du för var och 
en av dem säga hur viktig ~en var för Ditt val av parti vid riksdagsvalet 
den 18 september. Jag börjar med sysselsättningsfrågan 

VISA SVARSKORT 32 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN. UPPREPA FRÄGAN 
FÖR VARJE SAKFRÄGA OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

1 en av de absolut viktigaste frågorna 

2 ganska viktig fråga 

3 inte särskilt viktig fråga 

4 inte alls viktig fråga 

8 vet inte/viZZ ej svara 

Hur viktig var( ... SAKFRÄGA) för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? 

LJ A. Sysselsättningsfrågan 

I_I B. Miljöfrågan 

LJ C. Skattefrågorna 

LJ D. Frågan om Sveriges ekonomi 

LJ E. Sociala trygghetsfrågan 

I_J F. Frågan om barnomsorg 

LJ G. Energi- och kärnkraftsfrågan 

LJ H. Den sk Ebbe Carlsson-affären 
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lvP FöDD 16 SEPTEMBER 196? ELLER SENARE 
.... 35 ... 

33A Röstade Du vid riksdagsvalet 1985? 

1 ja 

3 minns inte säkert, men troligen 

5 nej, röstade inte/Up tror inte Up röstade ... 
35 ... 

8 vet inte/vill ej svara 

I 33B Vilket parti röstade Du på vid valet 1985? 
\ 

1 vänsterpartiet kommunisterna 

2 socialdemokraterna 
Röstade Du på en centerpartilista centern/centerpartiet j ► 3 eller på en kds-lista? 

4 folkpartiet 
1 centerparti lista 

5 moderata samlingspartiet 
2 kds-lista 

6 kds - kristen demokratisk samling 
3 blandad (saxad) lista 

? miljöpartiet - de gröna 
8 vet inte/vill ej svara 

8 vet inte/vill ej svara x---f;>annat svar: 
X 1> annat parti: 
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·--·--·-

34A Up partibytare eller ej i riksdagsvalet 

~ L::..... Up p__artiby__tare - röstade på olika partier 1985 och 1988 

~ Up ej partibytare - röstade på samma parti 1985 och 1988 

3 Up röstade ejjup__p__g_er ej p__artival för 1985 och/eller 1988 ►35 
~ 
, 
34B TILL PARTIBYTARE 

I årets riksdagsval röstade Du på ( ... PARTI (se fråga 29B)). 

För tre år sedan, i riksdagsvalet 1985, röstade Du på ( ... PARTI 
( se fråga 33B)). Vad var det som fick Dig att rösta annorlunda 
i år jämfört med 1985? 

TILLÄGGSFRÄGA FÖR ... Var det något mer som fick 
FYLLIGA SVAR """Dig att rösta annorlunda i år? 

f-;>svar: 

I GA 351 8 vet inte/vill ej svara TILL ~, 
34C TILL EJ PARTIBYTARE 

Du säger att Du röstade på ( ... PARTI (se fråga 29B, 33B)) både i 1985 
och 1988 års riksdagsval. övervägde Du någon gång under perioden mellan 
valen att rösta på något annat parti, att rösta blankt eller att inte 
rösta a 11 s i riksdagsvalet 1988? 

FLER ÄN ETT SVARSALTERNATIV KAN FÖREKOM'\1AI 

r-u= ja' övervägde att rösta på annat parti 

2 ja, övervägde att rösta blankt 

3 ja, övervägde att inte rösta 

5 nej, övervägde il1.tfl att rösta på annat parti, att rösta Jt....35 .... 
blankt eller att icke-rösta 

8 vet inte/vill ej svara 

X ,t>annat svar: 
i , 
34D Vilket eller vilka partier övervägde Du att rösta på? 

';>parti (er): 

8 vet inte/vill ej svara 

L 
L 



35 
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TILL UP SOM RÖS1~DE PÅ OLIKA PARTIER I RIKSDAGS
OCH KOMMUNFULLMÄKTIGEVALEN 1988. SE SVAREN PÅ 
FRÅGORNA 29B OCH 29C. 

De flesta väljare brukar rösta på samma parti i riksdags- och kommun
fullmäktigevalen. I årets val valde Du att rösta på olika partier. 
Vad var det som fick Dig att rösta olika i de båda valen? 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR 1--------~~.var det något mer som fick 
FYLLIGA SVAR .,.. Dig att rösta på olika partier? 

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

8 vet inte/vill ej svara 
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36 Här är en lista med namn på olika personer. Kan Du tala om vilket parti 
som var och en av dem tillhör? Jag börjar med Birgit Friggebo. 

I VISA SVARSKORT 36 ) 

~ 
LÄS UPP ETT NAMN I TAGET OCH SKRIV DET PARTI UP ANGER I RUTAN. 

-+---t 
ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA: M, FP, C, S, VPK, KDS, MP. 

LJ 
[_J 

LJ 
I_I 
I_J 

37 

ANGE 8 OM UP INTE VET ELLER INTE VILL SVARA. 

Birgit Friggebo 

Thage G Peterson 
Karl Erik Olsson 
Lars Tobisson 

Eva Goes 

På det här kortet finns några påståenden. Kan Du för vart och ett av dem 
säga om det är riktigt eller felaktigt. Är Du osäker på svaret kan Du 
säga att Du inte känner till om påståendet är riktigt eller felaktigt. 

I VISA SVARS KORT 3? I 
1 riktigt påstående 

5 felaktigt påstående 

8 känner inte till/vet inte 

. 

i- ,& 
LJ 
LJ 
LJ 

I LÄS UPP ETT PASTAENDE I SÄNDER OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN I 
l 

H 
I 

i 
i 

LJ 
I_J 

A. Sjukersättningen från försäkringskassan är idag för de flesta 
inkomsttagare 90 procent av lönen. 

B. Det finns en löntagarfond i varje län. 

C. Den öppna arbetslösheten i Sverige är idag mindre än 5 procent. 

D. Prisökningarna (inflationen) har hittills under 1988 varit över 
9 procent. 

E. RiksdagP.n har bestämt att det högaktiva avfallet från de svenska 
kärnkraftverken skall slutförvaras utomlands. 



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

NOTERA ALLA PARTIER UP NÄMNER. ANVÄND PARTIBETECKNINGAR. 
ANTECKNA A:VEN SVARET "ALLA PARTIER". 

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

I TILLÄGGSFRAGA OM UP SVARAR JAf ~ --t►rVilket eller vilka partier? 

1--t>parti (er): ----------------------------

2 ja, men kommer inte ihåg vilket parti 

5 neJ 

8 vet inte/vill eJ svara 

Inför årets val, var Du på något valmöte eller annat arrangemang som 
anordnats av något parti? 

i TILLÄGGSFRÄGA OM UP SVARAR JA'~ ---1►•Vilket eller vilka partier? 

i---i./,parti(er): ---------------------------
2 ja, men kommer inte ihåg vilket parti 

5 nej 

8 vet inte/vill eJ svara 

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

I TILLÄGGSFRAGA OM UP SVARAR JAJ~----1►•Från vilket eller vilka partier? 

--~parti(er): 

2 ja, men kommer inte ihåg vilket parti 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 



38D 
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Inför årets val, var Du i personlig kontakt med någon valarbetare 
på Din arbetsplats? 

I TILLAGGSFRAGA OM UP SVARAR JA\~ ---1►~Från vilket eller vilka partier? 

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

2 ja, men kommer inte ihåg vilket parti 

5 nej 

? f örvär,,sarbetar inte 

8 vet inte/vill ej svara 

38E Inför årets val, försökte Du 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: 

38F Har Du någon i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner 
och arbetskamrater - som aktivt försökte övertyga andra om att rösta på 
ett visst parti i årets val? 

j TILLAGGSFRAGA OM UP SVARAR JA ... , --- _. På vilket eller vilka parti er? 

parti(er): 

5 nej 

8 vet inte/vill ej svara 

OBSERVERA ATT MER AN 
ETT PARTI KAN ANGES 

---



-

-
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I vilken utsträckning hade Du tillfälle att se på de program 
som TV sände inför valet i år? 
Såg Du den avslutande partiledardebatten i TV fredagen före valet 
den 18 september? 

I VISA SVARSKORT 39A I 
1 ja, såg hela partiledardebatten 

2 ja, såg en del av partiledardebatten 

5 nej, såg inte partiledardebatten 

X t---~vD~annat svar: 

39B TV sände inför årets val utfrågningar av partiledarna. 
Hade Du tillfälle att se utfrågningen av { ... PARTILEDARE)? 

FRÅGA OM EN PARTILEDARE I SÅNDER. MARKERA JA-SVAR MED Il]"> 

t - NEJ-SVAR MED "5" OCH VET INTE/VILL EJ SVARA MED "8". 

Ingvar Carlsson 

LJ Carl Bildt 

LJ Olof Johansson 

LJ Bengt Westerberg 

LJ Lars Werner 

I_J Alf Svensson 

I_J Birger Schlaug 



-
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-
40 Inför årets val tog partierna upp olika saker som de tyckte var viktiga. 

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

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

I TILLÄGGSFRAGA FÖR FYLLIGA SVAR] 
Kan Du nämna något ytterligare 

► som ( ... PARTI) lade vikt vid? 

Socialdemokraterna --I> svar: 
-. - -=====---

8 nej /vet inte/vill eJ svara 

-·• ---- ---- ~-·•-".....,,""'---4..:_-,,-

Folk part i et I-{> svar: 

8 nej/vet inte/vill ej svara -
Moderata r-,> svar: 
sam·1 ingspartiet 

8 nej/vet inte/vill ej svara 

Centerpartiet f-t> svar: 
' 

8 nej/vet inte/vill eJ svara --· 
Vänsterpartiet r-t> svar: 
kommunisterna 

8 nej/vet inte/vill eJ svara -

Miljöpartiet - [--t> svar: 
de gröna -

8 nej/vet inte/vill eJ svara 



I 
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-..-·-----.....--------------------------------------·, 

-

--

41A Nu vill jag ställa några frågor om Dig själv. Jag börjar med några frågor 
om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilken av grupperna på det här kortet 
tillhör Du? 

VISA SVARSKORT 41A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
-

1 fö~värvsarbetande 
~ 

2 har beredskapsar·hete -----

418 

41C 

410 

41E 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

X 

1 

genomgår arbetsmarknadsutbildning 

arbetslös 

ålderspensionär 

förtidspensionär 

hemarbetande 

studerande 

{:>annan grupp (ange vilken): 

Har Du tidigare haft förvärvsarbete? 

ja 

5 nej---~►•42A 

Vilket yrke ~~r/~~9~ Du? 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT ------~- Vilket slags arbete ~t~~l~r/ 
FÖRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN ~t~~l~g~ Du huvudsakligen med? 

1----1>1>yrke/sysselsättning: 

FRÅGAN STÄLLS BÅDE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE YRKESVERKSAi'vJ UP. 
OM UP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVÄNDS FORMULERINGARNA MED ORDEN 
"HADE" OCH "SYSSLADE". 

Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 

1 heltid 

2 deltid 

Vilken ~r/~~r den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? 

1----,v/verksamhet: 
I 

I 



41F 

41G 

41H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

8 

9 

10 

11 

X 

1 

2 

3 

X 

1 

2 

3 

4 

5 

X 
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Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Du ~9r/~9r9~ till? 

FORMULERINGEN "SOM DU HÖRDE TILL" ANVÄNDS OM UP TIDIGARE VARIT 
YRKESVERKSAM, OCH FRAGAN SKALL DA AVSE UPs SENASTE YRKE 

I VISA SVARSKORT 41F I 
tjänsteman 

tjänsteman med arbetsledande funktion 

tjänsteman med företagsledande funktion 

arbetare 

aI'betare med arbe-ts?,edande funktion 

egenanställd arbetare 

jordbrukare: ingen anställd 

jordbrukare: en eller flera anställda 

företagare: ingen anställd 

företagare: 1-9 anställda 

företagare: 10 e Uer fler anställda 

1-----f'>i/annat svar: ---------------------------

Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 

statlig 

kommunal (även landstingskommunal) 

enskild 

---~v>annat svar: ---------------------------

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

I VISA SVARSKORT 41H I 

I TILLÄGGSFRAGA OM UP SVARA JAr1· -------1►•Vilken av yrkesgrupperna 
. ti 11 hörde Du? 

tjänsteman 

arbetare 

jordbrukare 

företagare 

nej, har inte bytt yrkesgrupp 

1----lv>,annat SVar: 

-

-



-

-
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42A Man talar ju ibland om att det finns olika samhällsklasser och samhälls
grupper. Är det någon samhällsklass eller samhällsgrupp som Du brukar 
räkna Dig till? 

r-E ja 

42B 

5 ne-j--~r------1►•42C 
8 vet inte 

9 

1 

2 

vägrar svara ~I------~►• 43A 

Vilken samhällsklass eller samhällsgrupp tänker Du då på? 

ALTERNATIV 1 OCH 2 SKALL ENDAST MARKERAS OM UP:s SVAR ORDAGRANT 
ÖVERENSSTÄMMER MED DESSA SVARSALTERNATIV. ÖVRIGA SVAR ANTECKNAS 
PÅ RADEN FÖR "ANNAN KLASS ELLER GRUPP". 

arbetarkLass ~-------. - ► 43A 
medeLkfoss 

X 1----iv>annan klass eiier grupp: l.s ----• _ vet inte/vill ej svara 

42C 

1 

2 

3 

8 

9 

X 

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

arbetarkfoss 

medeLkfoss 

ingen av dessa två 

vet inte 

vägrar• svara 

---4v>annat svar: 
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När Du växte upp, bodde Du då på ren landsbygd eller i ett samhälle på 
landsbygden eller i en stad? 

[visA svARSKORT 43A I 
1 ren landsbygd 

2 samhälle på landsbygden 

3 stad, men ej storstad 

4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 

x f:,annat svar: 

43B Om Du skulle beskriva Din familj under Din uppväxt, vilken av 
följande kategorier anser Du då stämmer bäst? 

I VISA SVARSJ{ORJ' 43R I 
1 arbetarfamilj 

2 tjänstemannafamilj 

u högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 

4 jordbrukarfamilj 

5 företagarfamilj 

8 vet inte/vill ej svara 

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

... 

-
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---------,---------------------------------------1 
44A 

1 

2 
' - 3 

X 

44B 

1 

2 

3 -
4 

5 

6 

7 

8 

X 

, 

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

OBS! UP SOM PÄ FRÄGA 41A SVARAT "STUDERANDE" 
SKALL ENDAST HA TILLÅGGSFRÄGAN 

TILLÅGGSFRÄGA OM 
~ Studerar Du på heltid eller deltid? UP SVARAR JA 

ja, heltid 

ja, deltid 

neJ, bedriver 1,ngen form av studier 

r>annat svar: 

Vilken skolutbildning har Du genomgått?/Vilken skolutbildning 
genomgår Du nu? 

TILLÅGGSFRÄGA FÖR ~ Har Du någon annan praktisk 
FYLLIGA SVAR r----~ ..... ~eller teoretisk utbildning? 

folkskolenivå 

grundskolenivå 

yrkesskolenivå 

realskolenivå 

gymnasienivå 

studentnivå 

universitetsnivå 

vet inte/vill ej svara 

?annan utbildning: 

enba:"'t 6- eller ?-årig folkskola (äldre skolformen) 

8- eller 9-årig grundskola, enhetsskola, 
kommunal mellanskola 

yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 
1-årig handelsutbildning 

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 

OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-? ÅR TILLÄMPLIGA BEHÖVER ENDAST DET SOM 
HAR HÖGST NUMMER MARK.ERAS. OM UP AVLAGT EXAMEN ELLER INTE SPELAR INGEN 
ROLL. VI AR ENDAST INTRESSERADE AV DEN HÖGSTA NIVA UP STUDERAT/STUDERAR PA. 
VID TVEKSAMMA FALL ANTECKNA UP:s SVAR VID "ANNAN UTBILDNING". 

FRÄGA 45 STALLS 
EJ I DENNA ETAPP 



-
t.------,r-------------3_6_- ___________________ _ -46 Anser Du att den politik som förts här i landet under senare år varit 

till fördel eller till nackdel för dem som tillhör samma grupp i 
samhället som Du? 

TILLAGGSFRAGA OM ..._ Anser DtJ att den varit mest ti 11 
UP AR TVEKSAM f---------~~•fördel eller mes_l till nackdel? 

1 t'i U fördel 

3 tiU nackdel 

5 varken till fördel eller nackdel 

8 vet inte/vill ej svara 

x ., annat svar: 

47A Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för två tre 
år sedan, har den förbättrats, förblivit ungefär densamma eller 
har den försämrats? 

47B 

1 

2 

3 

8 

X 

förbättrats 

förblivit ungefär densamma 

försämrats 

vet inte/viU ej svara 

1>annat svar: 

Hur har enligt Din uppfattning den.svenska ekonor.iin förändrats 
under de två tre senaste åren? Har den förbättrats, förblivit 
ungefär densamma eller har den försämrats? 

1 förbättrats 

2 förblivit ungefär densamma 

3 försämrats 

8 vet inte/vill eJ svara 

x 1----+.,>annat svar: 

-

-



48A 

-
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Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för före
tagare eller någon annan yrkesorganisation? 

► Vilken organisation I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA!>-------är Du medlem av? 

1 ja (organisationens namn): 

5 

8 

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

nej r-------►•49A 
vet inte/vill ej svara 

ANTECKNA INTE FÖRKORTNING U11AN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM UP NÄMNER 
NAMNET PÅ EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO, TCO ELLER SACO/SR), SKALL 
DU FRÅGA VILKET FÖRBUND UP TILLHÖR OCH ANTECKNA DETTA. SOM FÖRETAGAR
ORGANISATION RÄKNAS OCKSÅ JORDBRUKSORGANISATION. 

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

ja, aktiv 

nej, inte aktiv 

1 

5 

8 vet inte/viU eJ· svara 

x ---[>annat svar: 



-
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-
49A Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? 

Vilket parti eller vilken 
I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARA. JA I ► politisk organisation är 

Du medlem i? 

SKRIV UPP NAMNEN PÅ DET PARTI/DE ORGANISATIONER SOM 
UP NÄMNER. FLER ÄN EN ORGANISATION KAN FÖREKOMMA. 

[>parti: 

I 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR 
► "SOCIALDEMOKRATERNA 11 

-Är Du individuellt eller kollektivt 
ansluten till partiet? 

✓politisk organisation: 
1 kollektivt ansluten 

2 individuellt ansluten 
! 

3 ansluten både kollektivt 
i 

5 nej och individuellt ...._ 50 ... 
inte/vill vet inte/vill ej 8 vet ej svara 8 svara 

I 

I [>annat svar: X 

' 

' 

., 49B Är Du aktiv medlem av ( ... PARTIORGANISATION)? 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: 
' -

50 Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan eller 
i någon frikyrka? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. 

I VISA SVARSKORT 50. LÄS UPP ALTERNATIVEN.' SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS 
OCKSÅ TEX RADIO- OCH 
TV-GUDSTJÄNST OCH 

1 minst en gång i månaden SJUKHUSANDAKT -
2 några gånger om året 

3 mera sällan 

4 aldrig 

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

I 

i 

t 



r 

51 

52A 

,__ _ __, 
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När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet 
stämmer bäst in på Din situation? 

VISA SVARSKORT 51 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN 

1 gift/sammanboende 

2 ensamstående: änka/änkling 

3 ensamstående: ogift/frånskild ------►-53A 

X t---v1>annat svar: 

Vilken av följande grupper tillhör/tillhörde Din~~~~/~~~~/~~~~~~~~~~~~? 

I VISA SVARSKORT 52A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
-1 förvärvsarbetande 

2 har beredskapsarbete -
3 genomgår arbetsmarknadsutbildning 

4 arbetslös 

5 ålderspensionär 

6 förtidspensionär 

7 hemarbetande 

8 studerande 

x V annan grupp (ange vilken): --------------------

52B Har~~~/~~~ tidigare haft förvärvsarbete? 

1 ja 

5 nej-------1►- 53A 

52C Vilket yrke b~r/b~9~ Din make/maka/sammanboende? 

TILLÄGGSFRAGA FÖR ATT ~----~~~Vilket slags arbete ~t~~l~r/ 
FÖRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN. ~ stsslade han/hon huvudsakligen med? 

1----t>1>yrke/sysslesättning: 

520 Arbetar/arbetade b~~/bQ~ heltid eller deltid? 

1 heltid 

2 deltid 
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52E 

52F 

i: 

1 

2 

3 
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Vilket~~/~~( den huvudsakliga verksamheten vid hans/hennes arbetsplats? 

1----lv>>Verksamhet: 

Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din~~~~/~~~~/ 
sammanboende hör/hörde till? 

FORMULERINGEN "SOM DIN M4.KE/MAKA/SAMMANBOENDE HÖRDE TILL" 
ANVA"NDS OM MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM, 
OCH FRAGAN SKADA AVSE DENNES SENASTE YRKE. 

I VISA SVARSKORT 52F I 
tjänsteman 

tjänsteman med arbetsledande funktion 

tjänsteman med företagsledande funktion 

4 arbetare 

5 arbetare med arbetsledande funktion 

6 egenanställd arbetare 

? jordbrukare: ingen anställd 

8 jordbrukare: en eller flera anstållda 

9 företagare: ingen anställd 

10 företagare: 1-9 anställda 

11 företagare: 10 eller fler anställda 

x [>annat svar: 

-
-

-

-

,-------1----------------------------------------

52G 

i 

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

1 statlig 

2 kormnunal (även landstingskommunal) 

3 enskild 

x -I'>annat svar: 

-

l 

! 
I 



r 
i 

H,_! ----~------------41_- ______________ _ 

H 

I 

' 

i 

53A 

1 

2 

Up's nuvarande bostad: 

lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 

villa eller radhus i småhusområde 

3 lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde 

4 lägenhet~ flerfamiljshus (ej höghusnmråde) 

x ~ annan bostad: 

53B Hyr eller äger Du Din nuvarande bostad? 

1 hyr bostaden 

2 äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 

x v annat svar: 

54 Har Du några hemmavarande barn under 18 år? 

5 

X 

Hur många? 
TILLÄGGSFRÄGA OM i--------~~ ... • Hur_gammalt_är_barnet/ 
UP SVARAR JA Hur_gamla_är_barnen? 

1-----<>3ntal hemmavarande barn: 

1---t>barnets/barnens ålder: -------------
nej, har inga hemmavarande barn 

--_..j>annat svar: -----------------------------

GLÖM INTE ATT FRÄGA OM 
EVENTUELLA BARNS ÄLDER 

HAR UP VÄGRAT LÄMNA UPPGIFT OM SIN RÖSTNING 1988? INTERVJUARENS NOTERINGAR 
EFTER AVSLUTAD INTERVJU: 

Om Up vägrat besvara fråga 29A eller 29B skall Du Var bor Up? nu fråga om Up vill lämna upplysning om sin röstning 
på röstninakortet. Låt i så fall Up själv fylla i 1 landsbygd kortet och själv klistra igen kuvertet. ren 

2 mindre tätort 
Anteckna numret D 3 stad e Uer stö1'1'.'e tätort på röstnings-
kortet här X t>ev. anm: 

Ja, Up önskar få "REDOGÖRELSE 85" □ 
Ja, Up önskar få "REDOGöRELSE 88" (klar 1989) □ 

...... 



INNEHALLSöVERSIKT 

FRÄGENUMMER 

1 - 6 

? - 15 

16 - 25 

26 3? 

38 - 40 

41 - 4? 

48 - 50 

51 - 54 

Tidningsläsning, radio/TV oah intresse för politik 

Aktuella frågor, partiernas politik oah partiledare 

Kärnkraft, löntagarfonder, familjepolitik, uppfattningar 
om framtida samhällen 

Partipreferens, röstning oah orsaker till partival samt 
politisk_information 

Partierna i valrörelsen 

Yrkeserfarenhet, utbildning, groupper i samhället oah 
ekonomisk situation 

Organisations- oah partimedlemskap samt kyrkogång 

Sociala bakgroundsfaktorer 

Alttoto Tryckeri AB 1988 
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SCB SIAIISTISKA UNIRAl8YRAN 
STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
GÖTEBORGS UNIVERSITET 

VALUNDERSÖKNING 1988 

TILL DIG SOM BLIVIT INTERVJUAD 

Genom Din och många andras välvilliga medverkan har vi kunnat genomföra en 
intervjuundersökning 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 valet. 

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

Dina svar på frågorna kommer att behandlas anonymt. Ingen obehörig kommer att 
få ta del av vad just Du 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. 

Olle Johansson 
Statistiska centralbyrån 

Med vänlig hälsning 

Sören Holmberg 
Statsvetenskapliga institutionen 
Göteborgs Universitet 
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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 lands
tingsval.) 

Våra frågor gäller hur Du röstade i de olika valen. Vi vill också fråga när Du bestämde Dig 
för hur Du skulle rösta, i vilken utsträckning ·Du hade möjlighet att se de program som sän
des i TV inför valet och vad Du tyckte om valrörelsen. 

Frågorna besvaras genom att sätta kryss~ i tillämpliga rutor. 

FRÅGA 1 
Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet? 

□ Vänsterpartiet kommunisterna 
□ Socialdemokraterna 

□ Centerpartiet 
□ Folkpartiet 
□ Moderata samlingspartiet 
□ Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 
□ Miljöpartiet - de gröna 

□ Annat parti (ange vilket): 

□ Röstade inte 

FRÅGA2 
Vilket parti röstade Du på i kommunfullmäktigevalet? 
□ Vänsterpartiet kommunisterna 
□ Socialdemokraterna 

□ Centerpartiet 
□ Folkpartiet 
□ Moderata samlingspartiet 
□ Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 

□ Miljöpartiet - de gröna 
□ Annat parti (ange vilket): 

□ Röstade inte 

FRÅGA3 
Vilket parti röstade Du på i landstingsvalet? 
□ Vänsterpartiet kommunisterna 
□ Socialdemokraterna 

□ Centerpartiet 
□ Folkpartiet 

□ Moderata samlingspartiet 
□ Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 
□ Miljöpartiet - de gröna 
□ Annat parti (ange vilket): 

□ Röstade inte 



FRÅGA4 
När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i riksdagsvalet 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 riksdagsvalet 

FRÅGAS 
Såg du den avslutande partiledardebatten i TV fredagen före valet 
den 18 september? 

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

□ Nej, såg inte partiledardebatten 

FRÅGA6 
Hade Du tillfälle att se någon eller några av partiledarutfrågningarna i TV inför årets 
val? 
Ja, såg TV-utfrågningen av: 

□ Ingvar Carlsson 
□ Carl Bildt 

□ Olof Johansson 
□ Bengt Westerberg 

□ Lars Werner 
□ Alf Svensson 
□ Birger Schlaug 

□ Nej, hade inte tillfälle att se någon av partiledarutfrågningarna i TV 

FRÅGA 7 
Tycker Du att det samlade programutbudet i TV inför valet gynnade eller 
missgynnade något eller några av partierna? 

Gynnades Varken gynnades Missgynnades 
i TV eller i TV 

missgynnades 

Vänsterpartiet kommunisterna □ □ □ 
Socialdemokraterna □ □ □ 
Centerpartiet' □ 0 □ 
Folkpartiet □ □ □ 
Moderata samlingspartiet □ □ □ 
Miljöpartiet - de gröna □ □ □ 
Kds - Kristdemokratiska 
samhällspartiet □ □ □ 

Var god vänd! 



FRÅGAS 
Hur skulle Du vilja beteckna årets valrörelse? 
Kryssa för de beteckningar som stämmer bäst överens med Din uppfattning. 
Fler än en beteckning kan anges. 

□ Intressant och spännande 

□ För mycket parti-käbbel 

□ Alltför konfliktfylld och aggressiv 

□ Klara skillnader mellan partierna 

□ Alltför koncentrerad på partiledarna 

□ Sakli~ och informativ 
□ Svårbegriplig valdebatt i press, radio och TV 

FRÅGA9 
Har Ditt förtroende för följande personer och grupper ökat, förblivit oförändrat 
eller minskat som en följd av den s.k. Ebbe Carlsson-affären? 

Förtroendet Förtroendet har Förtroendet 
har ökat förblivit oförändrat har minskat 

Ingvar Carlsson □ □ □ 
Anna-Greta Leijon □ □ □ 
Riksdagens konstitutionsutskott □ □ □ 
Polisledningen □ □ □ 
Socialdemokratiska partiet □ □ □ 
Politiker i allmänhet □ □ □ 

Om Du vill lämna några ytterligare upplysningar eller göra någon kommentar beträffande 

undersökningen kan Du göra det här: 

UNDERSÖKNINGSRESULTATEN 
Vi vill gärna sända Dig en redogörelse för våra resultat. Om du önskar få en rapport om undersök
ningsresultaten, kan Du beställa den genom att ange Ditt namn och adress här nedan. Om Du inte 
önskar någon redogörelse behöver Du naturligtvis inte fylla i namn och adress. 
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