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I INTROVUKTION 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 VIV 1988 ÅRS VAL 

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

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

VISA SVARSKORT 1. LÄS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN. I 
fä/2Vt ald.Jug nyhe.tVt oc.h aJLtj_kfaJt om poUtik. ---•► 

R.ä-oVt nyhe.tVt oc.h aJLt)_kfaJt om poUtik. någon gång 

f_ä/2e1t gM2:. nyhe.tVt oc.h cvi,,V_kfM om poUtik. 

3 

R.&Vt det. -oom -6,i.nn-0 ;_ udn-<-nge.n av nyhe.tVt oc.h cvi,,V_kfatt om 
poUtik. vaje. dag 

--- .... 1>> annat -ovatt: 

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

~+--I VISA SVARSKORT 2. UPPREPA FRÅGAN FÖR VARJE 
OMRÅVE OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

LJ 
I._ _ _J 

LJ 

1 läser i stort sett allt 

2 läser ganska mycket 

3 läser inte särskilt mycket 

4 läser ingenting/nästan ingenting 

8 V e.t in;te./ Vill ej -6VaJta 

uk.-opoliuk. 

fok.alpouuk./k.ommunala ,6.Ji.ågon 

poliuk. ;_ an&a fändVt/u,tR.and-6-oidonna 
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När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur~ brukar Du 
se_påfl1ssna_på ( ... NYHETSPROGRAM)? 

VISA SVARSKORT 3. 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 1n:teJ vill ej J.iVM.a 

Rappou 
AluuelU 

Mo~gonekot kl 7.00 o~h!e.U~ Ekot kl 18.00 1 ~adJ..oM p~og~am 1 

Nyhet~na 1 TV4 

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

my~ket 1~uJ.i~ad 
gaMka 1~uJ.i~ad 
1n:te J.iciJw/ul,,t 1~uJ.i~ad 

1n:te ai1..6 1~uJ.i ~ad 
i---1v>~ annat J.iVM.: __________________________ _ 

1----------4--------------------------------------

5 

1 

2 

3 

4 

8 

X. 

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 5 I 
my~ket oM,a 

gaMka o!}:ta 
;_ n:te J.i äJui /u1,,t o!}:ta 

1n:te ai1..6 

vet 1n:te/vill ej J.iVM.a 

v annat J.ivM.: 
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Hur viktigt tycker Du att årets val är? Bryr Du Dig mycket om vilka 
partier som vinner eller förlorar eller tycker Du att det inte spelar 
så stor roll? 

I VISA SVARSKORT 6 I 
b1ty1t mlg myc.k.et. om vilk.a pevt.U.Vt .öom vinne.Jt elie.Jt ,6.öJ1.l,01ta1t 

.öpela1t inte. .öå -6.toJt 1toU 

vet. inte./vill ej .övaJta 

--:::.>> annat .övaJt: 

Hur stora skillnader tycker Du rent allmänt det är mellan partierna i 
riksdagen när det gäller deras sätt att ta ställning till politiken? 

I VISA SVARSKORT 7AB I 
myc.k.et. .ö.to1ta .ök.illnade.Jt 

gaMk.a .ö.to1ta .ök.illnade.Jt 

inte. .öält.6k.il.t -6.tOJt.a .ök.illnade.Jt 

myc.k.et. .ömå -6 k.illnade.Jt 

vet. inte./vill ej -6VaJta 

i----t>1, annat .övaJt: 

Hur stora skillnader tycker Du rent allmänt det är mellan 
partierna i kommunfullmäktige här i kommunen när det gäller 
deras sätt att ta ställning till politiken? 

I VISA SVARSKORT 1 AB I 
myc.k.et. .ö.to1ta .ök.illnade.Jt 

gaMk.a .ö.to1ta .ök.illnade.Jt 

inte. -6 ä/t.6 kilt .ö.to1ta -6 k.illnade.Jt 

myc.k.et. .ömå .ök.illnade.Jt 

vet. inte./vill ej .övaJta 

--vL>> annat -6VaJt: 
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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 15 september? 

I OM UP SVARAR JAI t--------1►~ 

TILLÄGGSFRÄGA FÖR ~ 
FYLLIGA SVAR 1---------1~• 

n.ej, in.gen. -6-,ttåga viktig 

tän.k.e.Jt in.te JtÖJ.ita vid Jtik.J.idagJ.ivalet 

vet in.te/ vill ej J.ivaJta 

Vilken eller vilka frågor? 

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

Hur många procent av rösterna tror Du att socialdemokraterna kommer 
att få i årets riksdagsval? 

i---iv>> p1to~en.tan.dei: 

ve.t in.te/vill ej J.iVaJta 

Och hur tror Du att det kommer att gå för vänsterpartiet, miljöpartiet, 
kristdemokratiska samhällspartiet och ny demokrati i riksdagsvalet? 

LÄS UPP FRÄGAN FÖR ETT PARTI I TAGET. MARKERA VE PARTIER UP TROR 
.---+--+KOMMER ATT FÄ MINST 4 PROCENT AV RÖSTERNA MEV J OCH VE PARTIER 

UP TROR KOMMER ATT FÄ MINVRE ÄN 4 PROCENT MEV N. 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

MARKERA "VET INTE/VILL EJ SVARA" MEV X. 

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

V 

mp 

k.dJ.i 

n.yd 
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Om inget av partierna ensamt kommer att kunna bilda regering efter riksdags
valet den 15 september, vilka två partier anser Du då i första hand bör för-
söka bilda regering? -

RINGA 1N VE TVÄ 
PARTIER UP NÄMNER 

V -6 C. 

ve;t in;te/ vill ed -6VaJta 

i----iv>> annat -6VaJt: 

,6.p m mp nyd 

Om det behövs ett tredje parti för att kunna bilda regering, 
vilket parti anser Du då bör vara med? 

RINGA 1N VET 
PARTI UP NÄMNER 

V -6 C. 

ve;t in;te/vill eJ -6VaJta 

1--•v>> annat -6VaJt: 

,6.p m k.d-6 mp nyd 

Om det behövs ett fjärde parti för att kunna bilda regering, 
vilket parti anser Du dl bör vara med? 

RINGA 1N VET 
PARTI UP NÄMNER 

V -6 

V e;t ;__n;te,_ I Vill ed 
.,? annat -6VaJt: 

C. 

-6VaJta 

Och vem skulle Du helst 

.,? -6tat-6mini-6teJL: 

ve;t in;te/vill ed -6VaJta: 

,6.p m k.d-6 mp nyd 

vilja ha som statsminister i regeringen? 
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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. 

VISASVARSKORT 11 . STÄLL NEVANSTÅENVE FRÅGOR 
I EN FÖLJV FÖR VART OCH ETT AV .FRÄGEOMRÅVEN.A. 

Är det något eller några partier som enligt Din ~ening har 
en~ politik i { ... FRÅGEOMRÅVE)? 

I I ► Finns det ytterligare något parti som 
TILLÄGGSFRÅGA har en bra politik i { ... FRÅGEOMRÅVE)? 

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

Är det något eller några partier som enligt Din mening har 
en s!.hl_ig_ politik ( ... FRÅGEOMRÅVE)? 

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

TI LLÄGGSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA . 

1------1~~ Vilket eller vilka partier? ... 

ANTECKNA NEVAN VE PARTIER UP NÄMNER VIV RESPEKTIVE FRÅGEOMRÅVE. 
ANVÄNV PARTIBETECKNINGAR: S, FP; M, c; V, KVS, MP, NYV. MARKERA 5 OM 
UP SVARAR "INGET PARTI" OCH 8 OM UP INTE VET ELLER INTE VILL SVARA. 

Sysselsättningsfrågor 

t>Mi ljöfrågor 

Skattefrågor 

Frågor som rör 
Sveriges ekonomi 
Energi- och 
kärnkraftsfrågor 
Frågor som rör svensk ut
rikes- och säkerhetspolitik 
Frågor som rör 
social trygghet 

Frågor som rör 
I> barnomsorg 

Frågor som rör den 
europeiska gemenskapen EG 

Flyktingfrågor 

Frågor som rör 
lag och ordning 

Partier som har en 
bra politik 

5 8 -----
5 8 

5 8 -----
5 8 -----
5 8 -----
5 8 -----

5 8 -----

5 8 -----
5 8 -----

5 8 -----
5 8 -----

Partier som har en 
då l i g pol it i k 

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 
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12A På det här kortet finns ett slags skala. 

I VISA SVARSKORT 12AB I 

OBS 
TECKEN! 

Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar 
eller ogillar de olika partierna. Du använder plussiffrorna 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 +3 +4 +5 

◄ • • • • • • • • • 
-~► ~ i 

vaJtke.n gillaJt 
e.ilVL ogillM 

LÄS UPP ETT PARTI I TAGET OCH FRÅGA NEVANSTÅENVE FRÅGA . 
.--t---1ANTECKNA VEN SIFFRA UP UPPGER. GLÖM INTE PLUS-OCH MINUS

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

LJ 
LJ 
LJ 
L.J 

LJ 

LJ 

L.J 

LJ 

Var skulle Du vilja placera: 

c.e.rrleJtpaJl.ile;t ? 

modVLa:ta J.iamUngJ.ipaJl.ile;t? 

V äM:t VtpaJttie;t? 

,6-olkpa.Jt:tie;t?. 

J.i o c.ialde.mo lvta:teJtna ? 

rruL_j öpa.Jt:tie;t - de. gnöna? 

kd!.i - k.lU/2:tde.mok.Jta:tv.ik.a J.iamhäil!.ipa.Jt:tie.:t? 

ny de.mok.Jtati? 

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

LJ Oio-6-JohaMJ.ion? 

LJ Ca.Jti Bildt? 

LJ LaM WVLnVL? 

LJ Be.ng:t We.J.i:te.nbVLg? 

LJ IngvaJt Ca.JtiJ.i1.1on? 

LJ A4 Sve.M1.1on? 

LJ MaJtgaJte.t.a G,l,6!.i e.ib Vtg? 

LJ I an Wac.h:tmw:tVL? 

LJ Be.Jt:t Ka.JtiJ.i1.1on? 
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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 parti
ledarna. Jag skulle vilja att Du talar om hur bra Du tycker att vart och 
ett av dem stämmer in på Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Ian Wachtmeister. 
Vi tar bara upp ledarna för de två största partierna och ledaren för det 
nya partiet ny demokrati. 

I VISA SVARSKORT 131 1 stämmer mycket bra 

2 stämmer ganska bra 

3 stämmer ganska dåligt 

4 stämmer mycket dåligt 

8 vet J.,n;te/vill ej -oVaJta 

FÖR VARJE PARTILEDARE, LÄS UPP ETT UTTRYCK I TAGET OCH LÄT 
-- UP VÄLJA SVARSALTERNATIV. SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

LI 
LJ 
LJ 
LJ 

LJ 
LI 
LJ 
LJ 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

Om Du tänker på { ... PARTILEDARE}. Hur bra tycker Du att följande 
uttryck stämmer: 

INGVAR CARLSSON 

påLUV..g 

J.,iv.,p.uz.Vtande 

kunnig 

vet hUJt vanligt iofk tycke.Jt och tänke.Jt 

CARL BILDT 

påLUV..g 

;_ iv., p.uz.e.1tande 

kunnig 

vet hUJt vanligt iofk tycke.It och tänke.Jt 

IAN WACHTMEISTER-
pål.l..il)_g 

J.,iv.,p.uz._Vtande 

kunnig 
vet hUJt vanligt iofk tycke.It och tänke.Jt 
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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 14AC I 
myeke.t ~toJtt iötc.tJtoe.nde. 
gaMka ~toJtt iötc.tJtoe.nde. 

gaMka We.t iötc.tJtoe.nde. 

myeke.t We.t iötc.tJtoe.nde. 

ve.t J...nte/vill ej ~vcvta 

X. 1----lv> an.nat ~VM: 

2 

3 

8 

Har Ditt förtroende för svenska politiker ökat, förblivit oförändrat 
eller minskat under de senast två tre åren_?_ 

iötc.tJtoe.nde.t hCl!t ökat 

iötc.tJtoe.nde.t äJtoAö~änd.Jtat 
iötc.tJtoe.nde.t hatt miMkat 

ve.t J...nte/vill ej ~VM 

X. i-----tv>> a nn.at ~VM : 

2 

3 

4 

8 

Om Du tänker på politikerna i det parti Du tycker bäst om, hur stort 
förtroende har Du för dem? 

I VISA SVARSKORT 14AC I 
myeke.t ~toJtt iötc.tJtoe.nde. 
gaMka ~toJtt iötc.tJtoe.nde. 

gaMka We.t iötc.tJtoe.nde. 

myeke.t We.t iötc.tJtoe.nde. 

ve.t J...nte./vill ej ~vatta 

annat ~vatt: 
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Jag skall nu fråga hur Du tycker de borgerliga partierna skötte sig 
som regeringspartier mellan valen 1976 och 1982 och hur socialdemo
kraterna har skött sig som regeringsparti sedan valet 1982. Du kan 
svara med hjälp av skalan på kortet. 

I VISA SVARSKORT 1 SAB I 
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

◄ • • • • • • • • • 

,dlgtl t 
va.Jtke.n bJi..a 
e.UVt dål,lg:t 

• • ► 

~--;:::::...,_--1 STÄLL NEVANSTÅENVE FRÅGOR. GLÖM INTE PLUS-OCH MINUSTECKEN. 

15B 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

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

Hur tycker Du de borgerliga partierna skqtte sig som regerings
partier mellan valen 1976 och 1982? 

Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti 
mellan valen 1982 och 1988? 

Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti 
sedan valet 1988? 

Om Du ser framåt och använder samma skala: 

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

Hur tror Du ~ocjaldemokraterna kommer att sköta sig som regerings
parti under de närmaste tre åren om de vinner valet? 
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16 Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde 
genomföras i Sverige. Fö.r vart och ett av dessa förslag kan Du säga om det är: 

VISA SVARSKORT 16. LÄS 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 ve.:t J._n;te_/vill e,j -oVCVt 

LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNVER OCH SKRIV SVARSNUMRET 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. il 

LJ B. Avskaffa löntagarfonderna. I 

LJ C. Minska försvarsutgifterna. 

LJ D. Minska de sociala bidragen. 

LJ E. Sälja statliga företag och affärsverk ti 11 privata köpare. 

LJ F. Minska inkomstskillnaderna i samhället. 

LJ G. Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara 
sin egen kultur. 

LJ H. Bedriva mer av sjukvården i privat regi. 

LJ I. Bygga fler barndaghem. 

LJ J. Införa sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande. 

LJ K. Införa karensdagar i sjukförsäkringen. 

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

LJ M. Förbjuda a 11 a former av pornografi. 

LJ N. Begränsa rätten till fri abort. 

LJ 0. Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet. 

LJ p. Sänka 4-procentsspärren till riksdagen. 

LJ Q. Öka AP-fondernas (allmänna pensionsfondernas) möjligheter att köpa aktier. 

LJ R. Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar. 

LJ s. Bedriva mer av barnomsorgen i privat företagsform. 

LJ T. Höja skatten på stora förmögenheter. 
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17A Vad tycker Du om den stora skattereform som fullbordas i år. Är Du 
i huvudsak positiv eller neg?.tiv ti 11 skattereformen eller har Du 
ingen bestämd äsikt i frågan? 

I VISA SVARSKORT 17A I 
1 i huvud6ak pMiliv :V.il ✓.ska,ttVt~oJUne.n 

2 i huvud6ak ne.gaLlv :V.il ✓.skattVt~oJUne.n 

3 inge.n butämd å-6ikt i 1}'tågan 

I 8 V e.t in.te. I Vill e.j ► 18A 
.oVCVta 

X. V annat ✓.s v M : 

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

1 butämd uppJa,ttn.J..ng 

2 mVta tve.k.oam 

8 V e.t in.te. I Vill e.j .oVMa 

X. i? annat ✓.svM: 

18A Anser Du att vi i Sverige i första hand bör bekämpa arbetslösheten eller 
anser Du att vi i första hand bör bekämpa inflationen (löne- och.pris-
stegringarna) eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

I VISA SVARSKORT 18A I 
1 Mbe.t.oR.ö✓.she.te.n 

2 in.61Mione.n (R.öne.- o~h pJU✓.s ✓.ste.g~ingMna) 

3 inge.n butämd å-6ikt i 1}'tågan 

I ► T8C 
8 vet in.te./ vill e.j .oVMa 

X. ,? annat ✓.svM: 

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

1 butämd uppJa,ttn.J..ng 

2 mVta tve.k.oam 

8 vet in.te./ vill e.j ✓.svMa 

X. ,? annat ✓.svalt: 

18C Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att i 
förta hand bekämpa arbetslösheten? 

,? pMti(Vt}: 

8 kommVt in.te. ihåg/vet in.te/vill e.j ✓.svaJta 

180 Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att i första 
hand bekämpa inflationen (löne- och prisstegringarna)? 

,? pMti(Vt}: 

8 kommVt in.te. ihåg I ve.t in.te./ vill e.j .oVMa 
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' 
19A Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är 

Din instälining? Är Du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har 
Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

1 i huvud.6ak. iö~ kältn~a.,6.:ten I VISA SVARSKORT 19A I 2 i huvud.6ak. emot. k.ältn~a.,6.:te.n 

3 .t.g,o butämd ~-lkt -l ,oJLåga• 

I ► 20 
' 8 vet. .,(.n,t.e/vill -6VMa 

X, .;> annat. -6vM: 

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

1 but.ämd uppiat.t.ning 

2 m~a t.vek..öam 

8 vet. int.e/vill ej -6VMa 

X, .;> annat. -6VM: 

20 Nu kommer nagra förslag om energi och miljö i Sverige. För vart och 
ett av dessa förslag kan Du säga om det är: 

VISA SVARSKORT 20. LÄS 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. int.e./vill ej -6VMa 

LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNVER OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN I 
Om du använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt 
om förslaget att: 

LJ A. Sänka hastigheten 0 vägarna. pa 

LJ B. Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar. 

LJ C. Stoppa privatbilismen i innerstäderna. 

LJ D. Stoppa alla planer på att bygga nya kolkraftverk. 

LJ E. Satsa mer på vattenkraften genom att bygga ut hittills orörda älvar. 

LJ F. Behålla kärnkraften, även efter år 2010. 

LJ G. Stoppa planerna på att bygga en bro över Öresund. 

LJ H. Slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften iden svenska berggrunden. 
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1 

2 

3 

4 

X. 

22A 

1 

2 

3 

8 
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Vi har talat en hel del om politiken här i landet. Jag tänker nu gå 
över till att ställa några frågor som gäller förhållandena utanför 
Sveriges gränser. 
Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politiska förhållanden ute 
i världen? 

I VISA SVARSKORT 21 I 
Är Du: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad 
eller inte alls intresserad? 

my~ke.t. inbtv.i-6e.~ad 

gan.6ka inbtv.i-6~ad 

in.te. ,6åv.,k)l;t inbtv.i-6~ad 

in.te. alt6 inbtv.i-6 ~ad 

1----r>,> annat -6VM: 

Är Du i huvudsak för el ler emot ett svenskt medlemskap i EG 
eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

l VISA SVARSKORT 22A I 
i huvuMak iö~ e;t;t -6Ve.n.6k.t me.dl~kap i EG 

i huvuMak emot e;t;t -6ve.n.6k.t me.dl~kap i EG 

inge.n bv.itämd Mik.t i ~ågan r----1►• 22c 
vet. in.te/vill e,,j .cvMa ________ __, 

X. 1----r;;_-,,> annat -6VM: 

22B 

22C 

220 

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

bv.itämd upp~attning 

m~a tve.k-6am 

1 

2 

8 vet. in.te./ vill e,,j .cvMa 

x. i----◄;;,-,,> .annat -6VM: 

8 

8 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för ett svenskt 
medlemskap i EG? 

--t>~> pMti ( ~) : 

komm~ in.te. ihåg/ vet. J.,n.te./vill e,,j .cvMa 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot ett svenskt 
medlemskap i EG? 

t---~~I>> pMti(~): 

komm~ in.te. ihåg/vet. in.te/vill e,,j .cvMa 
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Här är några förslag som gäller Sveriges förhållande till andra länder. 
För vart och ett av dessa förslag kan Du säga om det är: 

VISA SVARSKORT 23. LÄS 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 J...iu:,e/ vill ej -0 vMa 

...--+---1 LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNVER OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN., 

I Om Du använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt '7 om förslaget att: 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

A. Minska u-hjälpen. 

B. Ta emot färre flyktingar i Sverige. 

C. Sverige bör öka stödet till de nationella självständighetsrörelserna i 
Baltikum, även om det innebär stora risker för försämrade relationer 
med Sovjetunionen. 

D. Sverige bör bibehålla sin nuvarande neutralitetspolitik. 

I 

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

I VISA SVARSKORT 241 
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 ve.;t iMe./vlU e.,j. -6VaJta 

.--~ LÄS UPP ETT PÅSTÅENVE I SÄNVER OCH LÅT UP VÄLJA SVARSALTERNATIV. '7' SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

LJ 

LJ 

LJ 

25 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

26 

5 

8 

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

8. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i 
fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till medborgarna. 

C. I många avseenden har det gått för långt med jämlikhet här i landet. 

Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och pol i tik 
som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. Jag läser upp 
en sådan åsikt i sänder och ber Dig vålja ett av svaren pa kortet. 

1 
VISA SVARSKORT 25 r 

Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig? 

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

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

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

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

Är det någon av de nu eller tidigare ledande personerna i svensk 
politik som Du har fått ett särskilt förtroende för? 

I ANTECKNA UPP TILL TRE SVAR I 
1---1~~,polli,,i_kvi: 

tte.,j, inge.n 

v e.t in;t,,e. I vill ej -6 v evta 
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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 för. Jag skulle 
vilja höra vilken av målsättningarna Du anser är viktigast? 

I VISA SVARSKORT 21 I 

I OBS! 1---~ 2 FORTSÄTTNINGSFRÅGOR :-------: 

(1) Vilken målsättning är enligt 
Din mening den näst viktigaste? 

(2) Och vilken målsättning är 
den minst viktiga? 

MARKERA VEN VIKTIGASTE MÅLSÄTTNINGEN 
j_.-+--t MEV "1" , VEN NÄST VIKTIGASTE MEV "2" 
V OCH VEN MINST VIKTIGA MEV "4" 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 
6 

7 

8 

Upprätthålla lag och ordning 

Ge enskilda människor större möjligheter att påverka politiska beslut 

Bekämpa prisstegringarna 

Skydda yttrandefriheten 

vet ).n.J:,e,/vill e..j buvaJta ,oJtågan om villigM.t:e målåät:.tn).ng 

vet ).n.J:,e/vill e..j buvaJta ,oJtågan om nä-6,t: villigM.t:e målåät:.tn).ng 

vet ).n.J:,e_/vill e..j buvaJta ,oJtågan om m).Mt: villiga målåät:.tn).ng 
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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 föislag är 
bra. En låg siffra betyder att Du tycker att ett förslag är dåligt. 

I v1sA svARSKORT u I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

◄ • • • • • • • • • • • ► 
t t t 

myc.ket va.1tke.n b11..a myc.ket 
dlligt ille.11.. dlligt b11..a 
,6.öMfag ,6.öMfag ,6.öMfag 

.---+---1 FRÅGA OM ETT FÖRSLAG 1 TAGET OCH ANTECKNA SVARSSIFFRAN 1 RUTAN. 
~ MARKERA "VET INTE/VILL EJ SVARA" MEV KRYSS (X). 

LJ 

L.J 

L..J 

LJ 

LJ 

LJ 
LJ 

I~ 

L.J 

LJ 

LJ 

LJ 
LJ 

Vad anser Du om förslaget att: 

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

B. Satsa på ett socialistiskt samhälle. 

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

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

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

F. Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll. 

G. Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning. 

H. Satsa på ett samhälle med snabbare och effektivare politiskt besluts
fattande, även om det kan innebära mindre av folkligt inflytande. 

I. Satsa på ett samhälle med mer frihet för enskilda människor att 
göra som de vill. 

J. Satsa på ett jämlikt samhälle där skillnaderna mellan människors 
inkomster och arbetsförhållanden är små. 

K. Satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor. 

L. Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden. 

M. Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning. 
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298 

29C 

290 
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X. 

1 

5 

X 

1 

2 

3 
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5 
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9 

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, vänsterpartist, miljöpartist, kds:are eller nydemokrat. Eller 
har Du inte någon sådan inställning till något av partierna? 

.ja, be.btak..tcvi -oig -oom anhängcvie av ett be-otämt pcviti 

vet inte/ tvek-6am 

ne.:1, be.bi.ak..tcvi -oig inte -oom anhängcvie av något pcviti 

vill inte -ovcvia 

Vilket parti tycker Du bäst om? 

vät1-6tettpcvitiet 

-o o cla.idemo lvtate.ttna 

c.e.ntettpcvitiet 

-1,olk.pcvitiet 

mode.ttata -oamling-opcvitiet 

k.d-6 - lvti-6tdemolvtati-ok.a -oamhäll-opcvitiP.t 

mil.jöpcvitiet - de g/t.Öna 

ny demolvtau 

vill inte -ovcvia ---------~ 30B 

i--tv> annat pcviti: 

1------1 .... • 2 9V .... 

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, -otcvik..t övetttygad r 
ne..j, inte. '°_tcvi_k..t __ ö_v_Vtt_y_g_a_d ________________ _. 30A 

t---v1> annat -6VM: _ 

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

vät1-6tettpcvitiet 

-o o cla.idemo lvtatvrna 

c.e.ntettpcvitiet 

-1,olk.pcvitiet 

mode.ttata -oamling-opcvitiet 

k.d-6 - lvti-6tdemolvtatitik.a -oamhäll-opcvitiet 

mil.jöpcvitie.t - de g~öna 

ny demolvtau 

vet in:t,e/vill e..j -ovcvia/ ne..j, inget pcvit,l -------•~ 30B > annat pMti: _____________________ _ 
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Vilket parti tycker Du näst bäst om? 

V ätv.it.VtpaJl.tie.t. 

-0 o ualdemo fvta;teJtna 

c..e.nteJtpaJl.tie.t. 

,6oR.k.paJl.tie.t. 

modeJta;ta .oamUng.opaJl.tie.t. 

k.d-6 - lvi.,u,;tdemofvta.;t,l,6k.a .oamhäll.opaJl.tie.t. 

m-lR..jöpaJl.tie.t. - de. g~öna 

ny demofvta;U_ 

v e.t. J...nte. I vill e.,j -0 v Ma /J...ng e.t.. paJl.ti, nämnt 

1--lv>~ anna;t paJl.ti: 

Vilket parti tycker Du sämst om? 

V ätv.it.VtpaJl.tie.t. 

-0 o ualdemo fvta;teJtna 

c..e.r..teJtpaJl.tie.t. 

,6oR.k.paJl.tie.t. 

modeJta;ta .oamUng.opaJl.tie.t. 

k.d-6 - lvi.,u,;tdemofvta.;t,l,6k.a .oamhäll.opaJl.tie.t. 

m-lR..j öpaJl.tie;.(_ - de. g~öna 

ny demofvta;U_ 

vet. J...nte./ vill e.,j .ovMa/ J...nge.t. paJl.ti nämnt 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENVAST ETT PARTI 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENVAST ETT PARTI 

1---lv>> anna;t paJl.ti: _________________ _ 
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Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster 
till höger efter politisk ställning. 

I VISA SVARSKORT 31 AB 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 7 8 9 10 

◄ • • • • • • • • • • • ► 
t t t 

långt :tlU. va.Jtken långt :tlU. 
väMteA väMteA elie.Jt högeA 

högeA 

STÄLL NEVANSTÅENVE FRÅGOR. FÖRSÖK FÅ UP ATT ANGE NÅGOT AV TALEN 
,____ PÅ SKALAN SOM SVAR OCH NOTERA VEM I RUTORNA. MARKERA "VET INTE/ 

VILL EJ SVARA" MEV KRYSS (XI. 

L_J 

L_J 

LJ 
LJ 
L_J 

LJ 

LJ 
LJ 

31B 

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

,6.olkpa.Jttiet 

-0oc.ia1.demolvuu:Vtna 

mode.Jtata -0am.llng-0pa.Jttiet 

VäMteApa.Jttiet 

c.ente.Jtpa.Jttiet 

miljöpa.Jttiet - de gll..öna 

kcl6 - fvt.v.,tdemokll..ati-6k.a -0amhäll-6pa.Jttiet 

ny demokll..ati 

Var någonstans på skalan skulle Du placera Dig själv? 

.--+-t FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT VENNA FRÅGA GÄLLER UP-0 EGEN 
~ POLITISKA INSTÄLLNING. NOTERA VET TAL UP ANGER I RUTAN. 

LJ 
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1-------,-----------------------------------

I 

32A Tänker Du rösta vid valet i år? 

ro:= -
3 

- 5 

8 .____ 

ja 

kaMke./ ve:t in-te. 
'(le.j 

vägJtaJt -6VaJta 

FRÅGORNA 32A-B AVSER 
RIKSVAGSVALET 

32B~,--t-,~.iUP TÄNKER RÖSTA 
1
,__1 ____ ---1 ... • Vilket parti tänker Du rösta 

~ på i riksdagsvalet? 

~ 

33 

--~-~ UP TVEKSAM ELLER 
TÄNKER INTE RÖSTA 

-1 VäYl/.:ite.JtpaJttie:t 

2 -6 o ciaidemo lvtate.Jtna 

3 c.e.ltte.JtpaJttie:t 

4 ,6o!kpaJttie:t 

..... 
Om Du skulle rösta, vilket 
parti skulle Du i så fall 
rösta på i riksdagsvalet? 

- 5 mode.Jtata -6 am!ing-6 paJttie:t 

6 

7 

8 

X. -
10 

11 , 72 

8 

kd-6 - k!ti-6:tdemok!tati-6ka -6amhäli-6paJttie:t 

mlljöpaJttie:t - de. gJtöna 

ny demok!tati 

.? annat paJtti: 

blankt 

halt in-te. bu:täm:t -6ig I ve:t in-te. ... 36A ..... 
vägJtaJt -6VaJta 

Du säger att Du tänker rösta på ( ... PARTI, -6e. -6,ltåga 32B) vid årets riksdags
val. Vilka är de viktigaste skälen till 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 VOCK 
INTE MT FÖRST ANTECKNA VET ALLMÄNNA SVARET. 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ... Är det ytterligare något 
FYLLIGA SVAR 1-------1~• skäl Du vill nämna? 

f-t>-6 Valt : 

ve:t in-te./ vill e.j -6vaJta 

fRAGA 34 STÄLLS 
INTE I ETAPP A 
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35A OBS! STRYK FÖRST ÖVER VEN AV FRÅGORNA 35A-H SOM 
INTE SKALL STÄLLAS, VVS VEN FRÅGA SOM GÄLLER VET 
PARTI UP AVSER ATT RÖSTA PÅ ENLIGT FRÅGA 32B. 

Jag skulle också vilja fråga om det är något Du särskilt ogillar 
hos de partier Du inte tänker rösta på vid årets riksdagsval. 
Är det något hos socialdemokraterna som Du särskilt ogillar? 

- -V- ,6 VaJt : 

5 nej 

8 vet -i...n;te/vill ej -6VaJta 

35B Är det något hos folkQartiet som Du särskilt ogillar? 

,? -6VaJt: 

5 nej 

8 vet -i...n;te/vill ej -6vaJta 

35C Är det något hos moderaterna som Du särskilt ogillar? 

~ -6 VaJt: 

5 nej 

8 vet -i...n;te/v.ill ej -6VaJta 

350 Är det något hos centerQartiet som Du särskilt ogillar? 

,;> -6 VaJt: 

5 nej 

8 vet -i...n;te/vill ej -6vaJta 

35E Är det något hos vänsterQartiet som Du särskilt ogillar? 

> -6VaJt: 

5 nej 

8 vet -i...n;te/vill ej -6VaJta 
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35F Är det något hos kds - kristdemokratiska samhällspartiet som Du särskilt ogillar? 

--V J.>VaJt: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej -0va1ta 

35G Är det något hos miljöpartiet som Du särskilt ogillar? 

~ ✓.!.Valt: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej ✓.!.Va/ta 

35H Är det något hos n~ demokrati som Du särskilt ogillar? 

,,;> ✓.!>Valt: 

5 nej 

8 vet inte/vill ej -0va1ta 

I UP FÖVV 19 SEPTEMBER 1970 ELLER SENARE I ► 39 

36A Röstade Du vid riksdagsvalet 1988? 

1 ja 

3 mlnM inte -0äke.Jtt, men vwV .. qen 

5 n,,j, Jtö•:tad, ,i.t,;te/Up btoJt ,i,n;te Up Jtö•:tade I 
8 vet inte./vill ej -0va1ta ► 39 

36B Vilket parti röstade Du på vid valet 1988? 

1 väMteJL1JaJltiet kommun-<--0te1tna 

2 -0 o uaR..de.mo kltate1tna 

3 c..enteJtpaJltiet 

4 ,6.olkpaJltiet 

5 mode1tata -0amUng-0pattUet 

6 kd-0 - ~tde.moklt~ka -0amh~paJltiet 

7 mlljöpa.Jtt),et - de g1töna 

8 vet inte/vill ej -0va1ta 

X. ,,;> annat paJlti: 

FRÅGORNA 37 OCH 38 
STÄLLS INTE I ETAPP A 
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Nu skulle jag vilja ställa några frågor om riksdagen och 
riksdagsledamöterna. 

VISA SVARSKORT 39. LÄS UPP ALTERNATIVEN ETT I 
.-----1 TAGET. MARKERA JA MEV "J" OCH NEJ MEV "N" OCH 

VET INTE/VILL EJ SVARA MEV "X". 

LJ 

LJ 

LJ 

Har Du under de senaste åren: 

Läst artikel eller intervju med någon riksdagsledamot? 

Varit på möte eller sammankomst där någon 
riksdagsledamot framträtt? 

Skrivit brev eller på annat sätt haft kontakt 
med någon riksdagsledamot? 

40 Känner Du till namnet på någon eller några av de personer som står 
på partiernas valsedlar i Din valkrets inför riksdagsvalet? 

jTILLÄGGSFRÅGA ,~------~►~ Kommer Du ihåg namnet på någon mer person? 

I I TI LLÄGGSFRÅGA OM ... 
OBS! lt----1,--~ UP NÄMNT NAMN 1--------1,...• Vilket parti tillhör b~DLb2d? 

g 

ANTECKNA VE FYRA FÖRSTA NAMN UP NÄMNER OCH STÄLL 
TILLÄGGSFRÅGAN OM PARTITILLHÖRIGHET. OM UP INTE 
KÄNNER TILL EN NAMNGIVEN PERSONS PARTITILLHÖRIGHET 
MARKERA MEV ETT KRYSS "X" I UTRYMMET FÖR PARTINAMNET. 

OBS! PARTI 

namn: { 
.;> 

-I> namn: { 

namn: { 
~ 

namn: { 
✓ 

nej' kännVL inte. tiU. nåµot: namn/vd J..,n;te./vill e,j .ovcvw 

l 

) 

) 

) 
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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 411 

LÄS UPP ETT NAMN I TAGET OCH SKRIV VET PARTI UP ANGER I RUTAN . 
...1...-- ANVÄNV PARTIFÖRKORTNINGANA: M, FP, C, S, V, KVS, MP OCH NYV. 
V ANGE 8 OM UP INTE VET ELLER VILL SVARA. 

LJ 
LJ 
LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

42 

Birgit Friggebo 

Göran Persson 

Karl Erik Olsson 

Lars Tobisson 

Eva Goe~ 
Gudrun Schyman 

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 pästäendet är riktigt eller felaktigt. 

I VISA SVARSKORT 421 

1 riktigt påstående 

5 felaktigt påstående 

8 känner inte till/vet inte 

v.--LÄS UPP ETT PÅSTÅENVE 1 SÄNVER OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN I 
LJ 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

LJ 

LJ 

A. Sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av 
lönen från den första sjukdagen. 

B. Det finns en löntagarfond i varje län. 

C. Sveriges riksdag har 349 ledamöter. 

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

E. Under förra året tog Sverige emot mer än 50 000 flyktingar från 
andra länder. 

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

G. Danmark är medlem i EG. 

FRÅGORNA 43-45 
STÄLLS INTE I ETAPP A 



46A 

-
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8 

-29-

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

VISA SVARSKORT 46A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
-6 Öll.. v äJt V-M.Jtb e;tande. 

hall.. b e.ll.. e.ci6 k.ap.o all.. b e;t e. 

ge.nomgå.Jt MbrnmMknad.out.bildvung 

MbruR..ö.o 

å.R..de.ll..-0 p e.n.o,lo n.ätL 

-6öfttid.ope.n.o~on.ä.Jt 

he.mMbctande. 

.ot.ude.ll..an.de. 

x. - --v ann.an gll..upp (an.ge. vilke.n) : 

468 

46C 

46D 

46E 

1 

5 

1 

2 

Har Du tidigare haft förvärvsarbete? 

1a 

n.e.j ---.► 47A 

Vilket yrke b2rLb29§ Du? 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT 
FÖRTYVLIGA YRKESUPPGIFTEN 

... 

..... 
Vilket slags arbete §t§§l2!/ 
~~~§1~9§ Du huvudsakligen med? 

FRÅGAN STÄLLS BÅVE TILL YRKESVERKSAM UPOCH TIV1GARE YRKESVERKSAM UP. 
OM UP TIVIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVÄNVS FORN 'ERINGARNA MEV ORVEN 
"HAVE" OCH "SYSSLAVE". 

Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 

he.R..ild 

de.R..ild 

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

i---1v>> Ve.ll..k..oamhe;t: 



46F 
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Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som 
Du b~~/b~~~~ till? 

FORMULERINGEN "SOM VU HÖRVE TILL" ANVÄNVS OM UP TIVIGARE VARIT 
YRKESVERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL VÅ AVSE UP-0 SENASTE YRKE 

I VISA SVARSKORT 46F I 
tj än.oteman. 

tjän.oteman. med aJtbruiedan.de iun.llion. 

tjän.oteman. med iö~etag-0iedan.de iun.llion. 

aJtbetaJte 

aJtbetaJte med aJtbwiedan.de iun.llion. 

egen.an.otilld aJtbetaJte 

jo~db~ukaJte: in.gen. an.otilld 

jo~db~ukaJte: en. ill~ ~~a an.otillda 

iö~etagaJte: in.gen. an.otilld 

iö~etagaJte: 7-9 an.otäUda 

iö~etagaJte: 1 O ill~ ~~ an.otillda 

t---Cv'>> an.n.at -0 VaJt: 

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

-0tatUg 

kommun.af {även. ian.Mtin.g-0kommun.ai) 

en.okild 

--vi"'> an.n.at -0vaJt: 



47A 

47B 
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Bedriver Du för tillfället någon form av studier 
som syftar till en examen eller yrkesutbildning? 

OBS! UP SOM PÅ FRÅGA 46A SVARAT "STUVERANVE" 
SKALL ENVAST HA TILLÄGGSFRÅGAN 

TILLÄGGSFRÅGA OM ...._ Studerar Du på heltid eller deltid? UP SVARAR JA 1-----11~• 

.ja, he.Wd 

.ja, de.Wd 

ne,_J, be.dtuvVt ,lnge.n ,6.0JLJ11 av ~tucli.Vt 
~ annat ~va.Jr..: V 

Vilken_skolutbildning_har_Du_genomgått/Vilken_skolutbildning 
genomgår_ Du? 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ~ Har Du någon annan praktisk 
FYLLIGA SVAR 1----1~~eller teoretisk utbidldning? 

folkskolenivå 

grundskolenivå 

yrkesskolenivå 

realskolenivå 

gymnasienivå 

studentnivå 

universitetsnivå 

v e.t .inte/vill e..j ~ v a.Jr..a 

--•~>, annan utbildt1,(,ng: 

enba.Jr..t 6 - eilVt 7 - rug ,6.offukofa ( ä.fdJte. ~ kof,6.01tmen) 

8- eilVt 9-rug gJtun~kofa, enh~~kofa, 
kommunal meilaMkofa 

yJtkN- och fäJJ',,lng~~kofa, vVtfuta~~kofa, 
1 - rug hand~utbildt1,(,ng 

1teaukofa, -6,e,Lcfukofa, ,6.ofkhög~kofa etc 

2-rugt gymnM.ium, tek~kt .iMtitut, hand~
-lMtitut, ~.tudVtande. på denna t1,(,Vå 

3-rugt gymnM.iwn, tek~kt gymnM.ium, hande.f~
gymnM-lum, ~tudVtande på denna t1,(,Vå 

ut1,(,v~.it~- och hög~kofNtucli.Vt, ~tudVtande 
på denna t1,(,Vå 

OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-7 ÄR TILLÄMPLIGA BEHÖVER ENVAST 
VET SOM HAR HÖGST NUMMER MARKERAS. OM UP AV LAGT EXAMEN ELLER 
INTE SPELAR INGEN ROLL. VI ÄR ENVAST INTRESSERAVE AV VEN HÖGSTA 
NIVÅ -UP STUVERAR/STUVERAT PÅ. VIV TVEKSAMMA FALL ANTECKNA UP~ 
SVAR VIV "ANNAN UTBI LVNING". 
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Under de senaste åren har läget på den svenska arbetsmarknaden försämrats. 
På det här kortet finns ett antal olika problem som en del människor råkat 
ut för på arbetsmarknaden. Har Du personligen under de senaste två tre åren 
råkat ut för något eller några av dessa problem? 

VISA SVARSKORT 48AB 

TILLÄGGSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA 

~ Vilket av dessa problem 
i-------1.,....~ har Du råkat ut för? 

MARKERA VE PROBLEM UP RÅKAT UT FÖR. FLER ÄN ETT KAN FÖREKOMMA. I 
vid något eilVt någ,w ~ä.Ue.n ,6.öMök.t -6-å Mbete. de. .två .:bte. 
.öe.nao.te. ålte.n, me.n in.te. -6-å.t.t något 
-6-öMök.t ,6.å Mbeta hei;t.ld me.n e.ndao.t -6-å.t.t Mbeta dei;t.ld 

.tvingm .ta e.t.t Mbete. undVt m.lna kva.U..µ_ka.t.lonVt 

bUv.l.t peJtrn,{;tteJtad/~.täUd me.n. -6-å.t.t ~y.t.t jobb in.om e.n månad 
bUv.l.t peJtrn,{;tteJtad/~.täUd oc.h gått Mbe.uiö-0 övVt e.11. mån.ad 
ge.n.omgå.t.t AMS-utb.lidn.lng 

bUv.l.t ,6.ö~pe.tt-0,lon.Vtq.d, de.iv~ p g a a1tbWma1tk.naM-0käl 

.ötJ.6-0.ia.t me.d bVte.Mk.ap.öMbete. 

1---1~>, ~åka.t ut -6-ö~ något annat p~obie.m 
på a1tbWma1tknade.n { ange. v.liket): 

ne.j, ha1t in.te. ~åka.t ut -6-ö~ något p~obie.m på Mbe.uma1tkn.ade.11. 

vet in.te/vill e.j .övMa 

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

f vrsA SVARSKORT 4eAB I 
ja, någon i UP-0 ,6.amJ.1,j ha1t ~åka.t ut -6-ö~ p~obie.m 

ne.j, in.ge.n. hM Mabbm 

vet in.te/vill e.j .övMa 
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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? 

,6.öJtb ätvtav.i 

,6.öJtbUvli unge,6å'.Jt de.n-äanuna 

,o.ÖM ämJtat/2 

ve.;t in;te./vill e,j .ovaJta 

i---+.,.>> annat .ovaJt: 

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? 

,6.öJtbätbtav.i 

,6.öJtbUvli unge,6å'.Jt de.Mamma 

f}öMämJtat/2 

ve.;t in;te./ vill e,j .ovaJta 

--,>1'> annat .ovaJt: 

Hur tror Du att de ekonomiska förhållandena Sverige kommer att 
utvecklas under de närmaste åren? 

I VISA SVARSKORT 49C I 
Tror Du att det kommer att bli mycket bättre, något bättre, 
ingen förändring, något sämre eller mycket sämre? 

myc.k.e.;t bätbte. 

någo.t bätvte. 

ingen ,6.öJtändJting 

någo.t .oänvte. 

myc.k.e.;t .oänvte. 

V e.;t ,i__n;te. I Vill e,j -6VaJta 

.;> annat .ovaJt: 



I 

50A 

-34-

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

VISA SVARSKORT 50A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN ( 

1 mycket viktig orsak ti 11 den ekonomiska krisen i Sverige 
2 ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 
3 inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 
4 ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 

8 ve:t J..n:te/vill ej -öva1ta 

'7'.---+---1 LÄS UPP ORSAKERNA EN I TAGET OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN I 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

LJ 
I_J 

LJ 

50B 

1 

2 

3 

4 
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8 

X. 

A. Den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik. 
8. Fackföreningarnas lönekrav. 

C. De svenska företagens kapitalexport och investeringar utomlands. 

D. För mycket inblandning från samhällets sida i det privata näringslivet. 
E. För stor offentlig sektor. 

F. Svenska folket arbetar för lite numera. 

G. Företagsledarna i det privata näringslivet är mindre duktiga 
idag än tidigare. 

H. För höga skatter. 
I. För lite samarbete mellan partierna i riksdagen. 

J. Nedgången i den ekonomiska konjunkturen utomlands. 

Hur tror Du att det skulle ha varit med de ekonomiska problemen i 
Sverige om vi under de senaste åren hade haft en regering där bara 
borgerliga partier varit med och inte socialdemokraterna? 

I VISA SVARSKORT 50B I 
myQke,;t -ötÖJVte ekonom1...6ka p~obfem 

något -ötöJVte ekonom1...6ka p~obfem 

unge.,6.ält -öom nu 

något mJ..ndJte ekonowka p~obfem 

myQke,;t mJ..ndJte ekonom1...6ka p~oblem/J..nga ekonom1...6ka p~oblem atl-6 

v e:t J..n:te I vill ej -6 v a1ta 

--9◄~ annat -6va1t: 
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Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för före
tagare eller någon annan yrkesorganisation? 

ITILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA rj ------1►~ Vilken organisation 
_ _ är Du medlem av? 

ja ( oJt,gal'l-</2au.o ne.M namn) : 

:~ hrt~/vill ,j -0vcvra 11------1►- SZA 

ANTECKNA INTE FÖRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM UP NÄMNER 
NAMNET PÅ EN FACKLIG HUVUVORGANISATION (LO, TCO ELLER SACO/SR), SKALL 
VU FRÅGA VILKET FÖRBUNV UP TILLHÖR OCH ANTECKNA VETTA. SOM FÖRETAGAR
ORGANISATION RÄKNAS OCKSÅ JORVBRU/<.SORGANISATION. 

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

ja, alliv 

nej, in;te. alliv 

ve.t J...n;te./vill e.,,f -ovaJia 

anna;t J.>vM: ------------------------
Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? 

~-------------, Vilket parti eller vilken 

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA' r ----1►• politisk organisation är 
- · Du medlem i? 

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

1---1'> pollii...-6k. oJt,gatti...J.>au.on: 

:~ J...n;te./vill ej -ovMal 1- ----1►~ 53A 
Är Du aktiv medlem av ( ... PARTIORGANISATION)? Med aktiv medlem menar· 
jag att man går på möten några gånger per år. 

ja, alliv 

nej, J...n;te. alliv 

ve.t J...n;te./vill ej -ovMa 
anna;t -ovM: _______________________ _ 
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Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, 
i någon frikyrka eller någon annan kyrka eller samfund? Du kan svara 
med hjälp av det här kortet. 

lvrsA svARSKORT 53A. LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
miM.t en gång i månaden 

någJta gångeJt om åJte.t 

me.1ta .6äl.e.an 

SOM GUVSTJÄNST RÄKNAS 
OCKSÅ TEX RAVIO-OCH 
TV-GUVSTJÄNST OCH 
SJUKHUSANVAKT 

a.R,cvug 

vet: in.te/vill ej .åvaJta 1-1--~► 54 

~ annat: .6VaJt: ✓ 

Brukar Du för det mesta gå i statskyrkan, i någon frikyrka eller i 
någon annan kyrka eller samfund? 

-6.ta.t.6 ky.1tkan 

Wky1tka (ange vilken): ----------------------
annan ky.1tka ille.1t .åom.6-und (ange vilken): ---------------

--yl'> annat: .6VaJt: 

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

I VISA SVARSKORT 54 OCH LÄS Uf)_P ALTERNATIVEN I 
g~/.6ammanboende 

eMa.m6tående: änka/änkling 

eMa.m6tåe11de: og.l6,t/,6JiåMilld-----•~~ 56 
--,>,> annat: .6VaJt: ________________________ _ 
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Vilken av följande grupper tillhör/tillhörde Din make/maka/sammanboende? 

VISA SVARSKORT 55A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN r 

Jö~vä.Jtv-0Mbetande 

hM b~eMk.ap-0aJtbe.te 
genomgå.It, aJtbWmaJtk.naMutbildi-ung 
Mbwlö-0 

åideMpeMionäJt 

JöJttiMpeMionäJt 
hemaJtbe.tande 
-0:tud~ande 

i---o~> annan g~upp (ange vilk.en}: 

Har b2!J/b2!:! tidigare förvärvsarbetat? 

ja 

nej ~ 56 

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

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT 
FÖRTYVLIGA YRKESUPPGIFTEN 

... .... Vilket slags arbete §~§§l2r 
~1~~}~~~ b2!J/bQ!J huvudsakligen med? 

Arbetar/arbetade b2!J/bQ!J heltid eller deltid? 

heltid 

deltid 

Vilket ~r/y 2r den huvudsakliga verksamheten vid hans/hennes arbetsplats? 

r---vl>'> V ~R.-0 amhe;t: 
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Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din~~~~/~~~~/ 
sammanboende hör/hörde till? 

FORMULERINGEN "SOM VIN MAKE/MAKA/SAMMANBOENVE HÖRVE TILL" 
ANVÄNVS OM MAKE/MAKA/SAMMANBOENVE TIVIGARE VARIT YRKESVERKSAM, 
OCH FRÄGAN SKA VÄ AVSE VENNES SENASTE YRKE. 

I VISA SVARSKORT 55FI 

t,jäl'l.-6.teman 

t,jäl'l.-6.teman. me.d attbe.uR.e.dande. ,6..unllion 

t,jäl'l.-6.teman. me.d ,6..ö4e..tag-0R.e.dan.de. ,6..unk.tion. 

attbe..tatte. 

attbe..tatte. me.d attbe.uR.e.dan.de. ,6..un.Won. 

e.ge.n.aM.tilld attbe..tatte. 

jo4db4ukatte.: in.ge.n aMtilld 

jo4db4ukatte.: e.n e.ffe.4 ,6..R_e.4a aMtillda 

,6..ö4e.tagatte.: inge.n aMtilld 

,6.ö4e..tagatte.: 1-9 aM.tillda 

,o.Ö4e..tagatte.: 1 O e.ffe.4 ,6..R_e.4 aM.täR.R.da 

i----,...r>> annat -0 vatt: 

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

1tatUg 

kommunaR. (äve.n R.an~ting-0kommunaR.) 

e.Mkild 

x. r---t-> annat -0vatt: 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

X. 

Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, dvs det hushåll Du tillhör, 
vilken av följande kategorier anser Du då stämmer bäst? 

IVISA SVARSKORT 56 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
attbe..tM,6.arnllj 

t,jäl'l.-6.temanna,6.arnllj 

hög4e. t,jäM.teman.na,6.arnllj/akade.mikajarnllj 

jo4db4ukM,6.arnllj 

,6.ö4e..tagajarnllj 

ve..t inte./vill e.j -0vatta 

--i>I> annat -0vatt: 
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Up-0 nuvaJtande bo-0tad 

lantgåltd illVL eMa.mUggande villa på ianMbygden 

villa illVL ~adhM 1 -0måhM01Wtåde 

lägenhet 1 ,61vi,.6.arn,U,j-0hM 1 höghM01Wtåde 

lägenhet 1 ,61vi,.6.arn,U,j-0hM (e.,,j höghM01Wtåde) 

i---tv>> annan bMtad: -----------------------

Hyr eller äger Du Din nuvarande bostad? 

hy~ bMtaden 

ägVt bo-0taden (även bo-0ta~~ätt, 1M~lägenhet) 

x. - ----v annat -0vaJt: 

5 

X. 

Har Du några hemmavarande barn under 18 år? 

OM UP SVARAR JA, 
FRÅGA EFTER VARJE 
BARNS KÖN OCH ÅLVER 

1-----1v1>~ barnets/barnens kön och ålder: 

ne.,,j, haJt inga hemmavaJtande baJtn 

----t> annat -0vaJt: 

INTERVJUARENS, NOTERINGAR 
EFTER AVSLUTAV INTERVJU: 
VaJt bo~ Up? 

~en lan~bygd 

2 min&e tätou 

3 -0tad illVL -0tö~e tätou 

x.---[> ev. anm: 

Ja, Up öMkM ,6.å 11REDOGÖRELSE 8811 

Ja, Up ÖMkM ,6.å 11REDOGÖRELSE 91 11 (KLAR 7992) 

□ 
□ 



.. 
VALUNDERSOKNING 1991 
ETAPP 8 EFTERVALSINTERVJUER 

07021 

I n,tVtvj uaJtnummVL UB-nummex 

Tid ,6.ött int.Vtv,j un Up.o ,6.ödd.o e.ått 

datwn: 

,6.ttån ki_oc.kan: I 
tiU ki_oc.kan: Up.o kön 

I 
1 man 

2 kv,lnna __ I 
Fött Stat-6 v e.te.n.o kapUga ,ln.ot,ltut,lo ne.n.o ante.c.knJ.ngaJt 

5 

3 4 

' 6 7 8 

Fött ,6.ftågott oc.h {.n,6.oJtmauon om 1991 åM valunde.tt-6ökning 
vänd V,lg till val,6.0Mk.nJ.11g-0pttog1tamme.t ,l Göte.bottg: 

S ö1te.n H ohnb Vtg , M,lkae.1 G,Ll(>J am illVt P e.Jt H e.db Vtg 
Stauve.te.n.okapUga in.ot{tut,lone.n 
Sp1tängkulf/2gatan 19 
411 23 Göte.bottg 
td 031 - 63 12 27, 63 7 2 21, 63 11 99 

SCB mmnsKA cmnAlmAN ~ Sf.ATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
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I INTRODUKTION I 
Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband 
med valet i år. Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren 
bara kommer att användas för statistisk bearbetning. Ingen utomstående 
kommer att få veta vad någon enskild person svarat på våra frågor. Själv 
har jag naturligtvis tystnadsplikt. 

OM UP NÄMNER ATT HAN/HON INTERVJUATS VID 1988 ÅRS VAL 

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

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

VISA SVARSKORT 1. LÄS EVENTUELLT UPP ALTERNATIVEN. I 
lä/2VL ald.Jug nyhe..tVL oc.h CULtiklWL om politik -----1►• 

f_ä--:iVL nyhe..tVL oc.h CULtik,R,CVL om politik någon gång 

€ä/2VL ~ nyhe..tVL oc.h CULtik,R,CVL om politik 

3 

f_ä/2VL de..t --:iom -6-,lnn--o i tidningen av nyhe..tVL oc.h CULtik,R,CVL om 
politik vaje dag 

t---iv>> annat --:iVCVL: 

När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du ctd 
läsa av det som handlar om: 

~--.i VISA SVARSKORT 2. UPPREPA FRÅGAN FÖR VARJE 
OMRÅDE OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

LJ 
I~ 

LJ 

1 läser i stort sett allt 

2 läser ganska mycket 

3 läser inte särskilt mycket 

4 läser ingenting/nästan ingenting 

8 v e..t i vite/ vill e.j --:iVCVLa 

uk--:ipolitik 

lokalpolitik/kommunala ,tYtågo~ 

politik i an&a ländVL/uUand--:i--:iido~na 
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När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du 
se_påflyssna_på { ... NYHETSPROGRAM)? 

r----+---1 
VISA SVARSKORT 3. UPPREPA FRÅGAN FÖR VARJE 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

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 in:te/ vill e,j J.ivaJta 

Rappoftt 
Aktuill:t 

Mongonekot k1 7.00 o~h/eU~ Ekot k1 18.00 i naclloM pnognam 1 

Nyhet~na i TV4 

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

1 my~ket intnuJ.i~ad 

2 gaMka ifltneJ.i.).i~ad 

3 inte J.iäJwkJl.t intnuJ.i~ad 

4 inte ~ ifltnu.).i ~ad 

x. ------t> annat -6 v aJt : 

5 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 5 I 
1 my~ket ofrta 

2 gaMka ofrta 

3 inte J.i äJw kJ1.t ofrta 
4 inte~ 

8 vet inte/vill e.,j !.iVaJta 

X, ~ annat J.ivaJt: 
V 
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Hur viktigt tyckte Du att årets val var? Brydde Du Dig mycket om vilka 
partier som vann eller förlorade eller tyckte Du att det inte spelade 
så stor ro 11? 

l VISA SVARSKORT 6 I 
btqJdde. m,lg myc.k.et om vilk.a paJttiVL -0om van.n. e..UVt ,6.ödo1tade. 

opdade. in.te. -0å -0:toJt 1toU 

vet in.te./vill e,j -0va1ta 

Hur stora skillnader tycker Du rent allmänt det är mellan partierna i 
riksdagen när det gäller deras sätt att ta ställning till politiken? 

I VISA SVARSKORT 7 AB I 
myc.k.et -0:toJta -6 k.illnadeJt 

gaMk.a -0:toJta -0k.illnadeJt 

in.te. -0cltu.ik.ilt -0:toJta -0k.illnadeJt 

myc.k.et -0må -6 k.illnadeJt 

vet in.te./vill e,j -0va1ta 

1--vi> annat -0va1t: 

Hur stora skillnader tycker Du rent allmänt det är mellan 
partierna i kommunfullmäktige här i kommunen när det gäller 
deras sätt att ta ställning till politiken? 

I VISA SVARSKORT 7 AB I 
myc.k.et -0:toJta -0k.illnadeJt 

gaMk.a -0:toJta -0k.illnadeJt 

in.te. -0cltu.ik.ilt -0:toJta -0k.illnadeJt 

myc.k.et -0må -0k.illnadeJt 

vet in.te./vill e,j -6VaJta 

1--i.,>> annat -0va1t: 
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Om Du tänker på valet i år. Var det någon eller några frågor som var 
viktiga för Dig när det gällde vilket parti Du röstade på vid riks
dagsvalet den 15 september? 

I OM UP SVARAR JA 1-I ------•► 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ~ 
FYLLIGA SVAR t--------1~~ 

nej, inge.n ,o.Jtåga villig 

~ö~tad~ in-te.; ulv.idag~vale;t 
ve;t Jn,te/vill ej ~v~a 

Vilken eller vilka frågor? 

Var det ytterligare nåqon fråga som 
var viktig för Dig när Du valde parti 
i riksdagsvalet? 

FRÅGORNA 9 OCH 10 STÄLLS 
EJ I VENNA ETAPP 



11 

-7-

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. 

VISASVARSKORT 11 . STÄLL NEVANSTÅENVE FRÅGOR 
I EN FÖLJV FÖR VART OCH ETT AV .FRÄGEOMRÅVENA. 

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

I I ► Finns det ytterligare något parti som 
TILLÄGGSFRÅGA har en bra politik i ( ... FRÅGEOMRÅVE)? 

TILLÄGGSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA i-----◄~• Vilket eller vilka partier? 

Är det något eller några partier som enligt Din mening har 
en ~ pol it i k ( ... FRÅGEOMRÅVE}? 

I 
TILLÄGGSFRÅGA ~1 ------►• Finns det ytterligare något parti som har 

_ en dålig politik i ( ... FRÅGEOMRÅVE)? 

TI LLÄGGSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA . 

1-------~-Vilket eller vilka partier? 

ANTECKNA NEVAN VE PARTIER UP NÄMNER VIV RESPEKTIVE FRÅGEOMRÅVE. 
ANVÄNV PARTIBETECKNINGAR: S, FP; M, C, V, KVS, MP, NYV. MARKERA 5 OM 
UP SVARAR 1'INGET PARTI" OCH 8 OM UP INTE VET ELLER INTE VILL SVARA. 

Sysselsättningsfrågor 

[>Miljöfrågor 

Skattefrågor 

Frågor som rör 
Sveriges ekonomi 
Energi- och 
kärnkrafts frågor 

Frågor som rör svensk ut
rikes- och säkerhetspolitik 

t> Frågor som rör 
social trygghet 

Frågor som rör 
t> barnomsorg 

Frågor som rör den 
europeiska gemenskapen EG 

Flyktingfrågor 

Frågor som rör 
lag och ordning 

Partier som har en 
bra politik 

------

-----

-----

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

Partier som har en 
dålig politik 

------

------

------

------

------

------

------

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 
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12A På det här kortet finns ett slags skala. 

OBS 
TECKEN! 

l VISA SVARSKORT 12AB I 
Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar 
eller ogillar de olika partierna. Du använder plussiffrorna 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 +3 +4 +5 

◄ • • • • • • • • • •@fil ► t t 
ogilla.Jt va.Jtk.en gilla.Jt 
'6ta~fu e.UVL o gillaJt 

LÄS UPP ETT PARTI I TAGET OCH FRÅGA NEDANSTÅENDE FRÅGA . 
.--l---1 ANTECKNA VEN SIFFRA UP UPPGER. GLÖM INTE PLUS-OCH MINUS

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

LJ 
LJ 
L_J 

L_J 

LJ 
L_J 

L__j 

LJ 

Var skulle Du vilja placera: 

c. e n.:t e.Jtp wr;t{ et ? 

mo de.Jta:ta -6 amlfog-6 p wr;t{e;t? 

V ä tv.it e.Jtp a.JtUet? 

.f}oik.pafLtiet? 

-6 o uafdemo k.Jta:te.Jtna ? 

m.U.jöpa.Jtuet - de gJtön.a? 

k.d-6 - k.w:tdemok.Jta;u.,6ka -6amh~pwr;t{e.:t7 

ny de.mok.Jtau? 

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

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

L.J 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

Ofo,6 Johatv.i-6on? 

Cm Bildt? 

LaM We.Jtne.Jt? 

Be.n.g:t Wu:te.Jtbe.Jtg? 

In.gva.Jt C~-6on? 

A4 Svetv.i-öon? 

Ma.Jtga.Jteta GLMube.Jtg? 

I an Wac.h:tm w:te.Jt? 

Be.Jtt K~-öon.? 

FRÅGA 13 STÄLLS EJ 
I DENNA ETAPP 
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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 14AC I 
my~kd ~to!Lt iö~btoende 

gaMka ~to!Lt iö~oende 

gaMka Wd iö~oende 

my~kd Wd iö~oende 

vd inte/vill ej ~vMa 

x. i-----,.,>> annat ~ v M: 

2 

3 

g 

2 

3 

4 

g 

Har Ditt förtroende för svenska politiker ökat, förblivit oförä~drat 
eller minskat under de senast två tre åren_?_ 

iö~oendet ltatt ökat 

iö~oendet äJtoAö~än&at 
iö~oendet hM mÅ.,Mkat 

vd inte/vill ej ~VM 

Om Du tänker på politikerna det parti Du tycker bäst om, hur stort 
förtroende har Du för dem? 

I VISA SVARSKORT 14AC I 
my~kd ~tou iö~oende 

gaMka ~tou iö~oende 

gaMka Wet iö~oende 

my~ket Wet iö~oende 

vd inte/vill ej ~vMa 

X. i-----,v> annat ~vM: 

FRÅGA 15 STÄLLS EJ 
I VENNA ETAPP 
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16 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 16. LÄS UPP ALTERNATIVEN ., 

1 mycket bra förslag 

2 ganska bra förslag 

3 varken bra eller dåligt förslag 

4 ganska dåligt förslag 

5 mycket dåligt förslag 

8 vd in;te,/vill e,j -0VCVt 

LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNVER OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN I 
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 sociala bidragen. 

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

LJ F. Minska inkomstskillnaderna i samhället. 

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

LJ H. Bedriva mer av sjukvården i privat regi. 

LJ I. Bygga fler barndaghem. 

I 
LJ J. Införa sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande. 

i LJ K. Införa karensdagar i sjukförsäkringen. 

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

LJ M. Förbjuda alla former av pornografi. 

LJ N. Begränsa rätten till fri abort. 

LJ 0. Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet. 

LJ p. Sänka 4-procentsspärren till riksdagen. 

LJ Q. Öka AP-fondernas (allmänna pensionsfondernas) möjligheter att köpa aktier. 

LJ R. Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar. 

L.J S. Bedriva mer av barnomsorgen i privat företagsform. 

LJ T. Höja skatten på stora förmögenheter. 
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Vad tycker Du om den stora skattereform som fullbordas i år. Är Du 
i huvudsak positiv eller neg-3.tiv till skattereformen eller har Du 
ingen bestämd asikt i frågan? 

I VISA SVARSKORT 17A I 
J., huv udo ak. p o '6J..:t-i.. v ;tJ,JJ!, '6 k.a;tteJte,6.o Jt/nen 

,{, huv udo ak. neg a.tJ., v ;tJ,JJ!, '6 kart Vte,6.o Jt1nen 

J.,ngen bu.tämd å,,6J.,k.,t J., ,6ftågan 

ve.t J.,n.,te /vill e.J '6VCUW 

1---~v1> anna.t '6VM: 

li-------1►~ 18A 

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

bu.tämd uppia;ttn.J.,ng 

meJta .tveQ,6am 

V e.t {n..te / Vill e.J ,6 V aJta 

1--~v1>~ anna.t '6VaJt: 

Anser Du att vi i Sverige i första hand bör bekämpa arbetslösheten eller 
anser Du att vi i första hand bör bekämpa inflationen {löne- och pris
stegringarna) eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

I VISA SVARSKORT 18A I 
aJtb wfö'6 he.ten 

J.,n~a.tJ.,o nen ( f ö ne - o c.h p!U'..'6'6.tegJL{ng aJtna) 

ingen bu.tämd å✓.iik..t i ,6ftågan 

ve.t in..te/ vill e.J '6VaJta 
It----~► 18C 

x_ 1---vl> anna.t '6VaJt: 

18B 

18C 

18D 

1 

2 

g 

X. 

g 

g 

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

bu.tämd uppia;ttn.J.,ng 

meJta .tveQ,6am 

ve.t in..te/ vill e.J '6VaJta 

i---,v>> anna.t '6Va1t: 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att i 
förta hand bekämpa arbetslösheten? 

paJtti ( eJt l : 
k.ommeJt in..te ihåg/ve.t in..te/vill e.J '6VaJta 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att i första 
hand bekämpa inflationen (löne- och prisstegringarna)? 

1-----<v> paJLU { eJt) ; 

k.ommeJt in..te ihåg/ve.t in..te/vill e.J '6VaJta 
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19A Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är 
Din instälining? Är Du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har 
Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

1 i huvucloak iö~ kättnha,6.ten I VISA SVARSKORT J 9A I 2 i huvucloak emo.t kättnha,6.ten 

~ngen bv.,tämd :~kt ~ ,\Aågan 3 

I ► 20 
8 vd int:e/vill ej -ovMa 

X. V annat: -ovM: 

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

1 bu.tämd uppia;t:;t:ning 

2 m~a .tvek-oam 

8 vd in;t:e/vill ej -oVMa 

X. .,> annat: -ovM: 

20 Nu kommer några förslag om energi och miljö i Sverige. För vart och 
ett av dessa förslag kan Du säga om det är: 

VISA SVARSKORT 20. LÄS 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 vd int:e/vill ej -oVCVta 

LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNDER OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN I 
Om du använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt 
om förslaget att: 

LJ A. Sänka hastigheten på vägarna. 

LJ B. Förbjuda plastflaskor och aluminiumburkar. 

LJ C. Stoppa privatbilismen i innerstäderna. 

LJ D. Stoppa alla planer på att bygga nya kolkraftverk. 

LJ E. Satsa mer på vattenkraften genom att bygga ut hittills orörda älvar. 

LJ F. Behålla kärnkraften, även efter år 2010. 

LJ G. Stoppa planerna på att bygga en bro över Öresund. 

LJ H. Slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften iden svenska berggrunden. 
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Vi har talat en hel del om politiken här i landet. Jag tänker nu gå 
över till att ställa några frågor som gäller förhållandena utanför 
Sveriges gränser. 
Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politiska förhållanden ute 
i världen? 

I VISA SVARSKORT 21 I 
Är Du: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad 
eller inte alls intresserad? 

my~ke.t. inbtv.i~e~ad 

gaMka inbtv.i~~ad 

inte ~ätu.iluU inbtv.i~~ad 

inte al.lo inbtv.i~~ad 

1-----,,>1'> annat ~vM: 

Är Du i huvudsak för eller emot ett svenskt medlemskap i EG 
eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

I VISA SVARSKORT 22A I 
~ huvuMak iö~ e;t;t ~veMkt. medle.w.ikap i EG 

~ huvuMak emot e;t;t ~veMkt. medle.w.ikap i EG 

ingen bv.itämd å/2ikt. i ~ågan lt------t►• ZZC 
vet. inte/vill e.,j ~vMa _________ ___, 

X. 1----v1'>-, annat ~VM: 

22B 

22C 

22D 

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

bv.itämd uppiattn,,[ng 

m~a tve~am 

1 

2 

8 vet. inte/ vill e.,j ~vMa 

x. ---v•" annat ~vM: 

8 

8 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för ett svenskt 
medlemskap i EG? 

t--1v>> pMU{~}; 

komm~ inte ihåg/ vet. inte/vill e.,j ~vMa 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot ett svenskt 
medlemskap i EG? 

i-----1v1> pMti(~): 

komm~ inte ihåg/vet. inte/vill e.,j ~vMa 
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23 Här är några förslag som gäller Sveriges förhållande t i 11 andra länder. 
För vart och ett av dessa förslag kan Du säga om det är: 

VISA SVARSKORT 23. LÄS 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 in:te/ vill ej .oVaJta 

LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNVER OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN.I 

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

LJ A. Minska u-hjälpen. 

LJ B. Ta emot färre flyktingar i Sverige. 

LJ 
C. Sverige bör öka stödet till de nationella självständighetsrörelserna i 

Baltikum, även om det innebär stora risker för försämrade relationer 
med Sovjetunionen. 

LJ D. Sverige bör bibehålla sin nuvarande neutralitetspolitik. 

23:1 Är Du i huvudsak för eller emot att införa någon form av vårdnadsbidrag 
för småbarnsföräldrar, eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

I 

1 ..(. huvucl6ak iö~ att. in,6.ö~a någon ioJtm av vMdnacl6bidttag 

2 i huvucl6ak emot att in,6.ö~a någon ioJtm av vMdnacl6bidttag 

3 inge.n be..otämd å.oikt i ~ågan 

I 
► 24 

8 vet in:te./ vill ej .oVaJta 

X. r---t-> annat .ovaJt: 

23:2 Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du 
Dig mera tveksam? 

1 be..otämd uppiatt.ning 

2 m~a tve.k.oam 

8 vet l...n:te/vill ej .oVaJta 

X. -v annat .o vM: 



-15-

-·---------r----------------------------------------

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

I VISA SVARSKORT 241 
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 ve.:t J.Jite./vi...U e.,j . .ovaJta 

.--- LÄS UPP ETT PÅSTÅENVE I SÄNVER OCH LÅT UP VÄLJA SVARSALTERNATIV. "\7 SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN. 

LJ 

LJ 

LJ 

25 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

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 till medborgarna. 

C. I många avseenden har det gått för långt med jämlikhet här i landet. 

Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och pol i tik 
som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. Jag läser upp 
en sådan åsikt i sänder och ber Dig vå1ja ett av 5varen pa kortet. 

I VISA SVARSKORT 251 
Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att 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. 

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

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

FRÅGA 26 OCH 27 STÄLLS 
EJ I VENNA ETAPP 



28 
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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 vrsA svARSKORT u ! 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

◄ • • • • • • • • • • • ► 
t t t 

myc.kct va.Jtke.n. b1w myc.kct 
då-Ugt elie1t då-Ugt b1ta 
,6.öMfag ,6.öMfag ,6.öMfag 

,--+---1 FRÅGA OM ETT FÖRSLAG I TAGET OCH ANTECKNA SVARSSIFFRAN I RUTAN. 
~ MARKERA "VET INTE/VILL EJ SVARA" MEV KRYSS (X). 

LJ 
L_J 

L_J 

L_J 

I__J 

L.J 

LJ 

I_I 

L.J 

LJ 

L_J 

LJ 

LJ 

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 hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet. 

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

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

F. Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll. 

G. Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning. 

H. Satsa på ett samhälle med snabbare och effektivare politiskt besluts
fattande, även om det kan innebära mindre av folkligt inflytande. 

I. Satsa på ett samhälle med mer frihet för enskilda människor att 
göra som de vill. 

J. Satsa på ett jämlikt samhälle där skillnaderna mellan människors 
inkomster och arbetsförhållanden är små. 

K. Satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor. 

L. Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden. 

M. Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning. 



29A 

29B 

29C 

29D 

-

1 

3 

5 
g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

X. 

1 

5 

X. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

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, vänsterpartist, miljöpartist, kds:are eller nydemokrat. Eller 
har Du inte någon sådan inställning till något av partierna? 

1a, be.vw/uaJt -6ig -6om anhängaJte av e.;tt butämt. paJtti 

vet inte/tvek.oam 

ne.,j, be..tJLaluaJt -6ig inte -6om anhängaJte av något paJtti 

vill inte -6VaJta 

Vilket parti tycker Du bäst om? 

V äMtVt.paJttiet 

-6oua1demokftatVt.na 

c.entVt.paJttiet 

,6.oR.kr-,aJttiet 

modVt.ata -6amR.ing-6paJttiet 

kd-6 - ~tdemok!tati-6ka -6amhäll-6paJttiet 

rrul,jöpaJttiet - de gJtöna 

ny demokftau 

---------~ 30B vill inte '° vaJta 

--v•> annat paJtti: 

i------. .... •29V .... 

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, -6taJt/u öv~ygad ~ 

ne.,j, inte -6t_aJt_lu--å-'v_~ __ yg_a_d _________________ _, 30A 
annat -6VaJt: _ 

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

väMtVt.paJttiet 

'° o ualdemo kftatVt.na 

c.entVt.paJttiet 

,6.oR.kpaJttiet 

modVt.ata '° amR.ing-6 paJttiet 

kd-6 - ~tdemo kftatL~. ka -6amhäll-6paJttiet 

m-U.j ÖpaJtti..et - de gJtöna 

ny demokftau 

vet inte/vill e.,j '° v aJta I ne.,j' inget paJtti .. 30B .. 
v annat paJtti: 

-



30A 

30B 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

X. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

X. 
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Vilket parti tycker Du näst bäst om? 

V äMtVtpMUet 

-6 o uaidemo lvwtVLna 

e,e.ntVLpMUet 

,6.ofk.pMtiet 

modVtata -6amUng-6paJttiet 

k.d-6 - /vc.,,v.,tdemo/vw;tÅ/2/za -6amhäil-6paJttiet 

rruLjöpaJttiet - de. gJtöna 

ny demok.JtCLti 

vet inte./vill ej -6VaJta/inget pMti, näm1rt 

1--,v>"> annat paJtti: 

Vilket parti tycker Du sämst om? 

väMtVtpaJttiet 

-6 o uaidemo k.Jtat VLna 

e,e.r,:lVLpaJttiet 

,6.ofk.pMtiet 

modVtata -6amUng-6paJttiet 

kd-6 - /vc.,,v.,tdemok.Jtati-6k.a -6amhäil-6paJttiet 

rruLf öpaJttie;t. - de. 91töna 

ny demok.JtCLti 

vet inte./vill ej -6va1ta/i11get pMti nämnt 

--•v .,, annat pMti: 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENVAST ETT PARTI 

MARKERA OM MÖJLIGT 
ENVAST ETT PARTI 
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--------,--------------------------------------

-

31A Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster 
till höger efter politisk ställning. 

I VISA SVARSKORT 31 AB 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 7 g 9 10 

◄ • • • • • • • • • • • ► 
t t t 

långt: :Un. VWtR.e.n långt: :Un. 
väMt:Vt väMt:Vt illVt högeJt 

högVt 

STÄLL NEVANSTÅENVE FRÅGOR. FÖRSÖK FÅ UP ATT ANGE NÅGOT AV TALEN 
,__+--4 PÅ SKALAN SOM SVAR OCH NOTERA VEM I RUTORNA. MARKERA "VET INTE/ 

VILL EJ SVARA" MEV KRYSS {X). 

LJ 

LJ 
L_J 

LJ 
L_J 

LJ 

LJ 

LJ 

318 

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

.f}olk.paltile.t: 

-0 o udde.mo /vi..a;tVtna 

mo dVta;ta -6 mnllng-6 paltile.t: 

väMt:Vtpaftile.t: 

c.e. nt:Vtpaltile.t: 

m,uj öpaltile.t: - de. g.1töna 

k.d-6 - fvt.-v.it:de.molvt~k.a .oamhäli.opaltile.t: 

ny de.mo/vi..a,t,i, 

Var någonstans på skalan skulle Du placera Dig själv? 

....--+---I FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT VENNA FRÅGA GÄLLER UP-0 EGEN 
~ POLITISKA INSTÄLLNING. NOTERA VET TAL UP ANGER I RUTAN. 

LJ 
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32B 

32C 
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X. 
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Röstade Du vid årets val? 

ja 

ja, me.n bi;te. ;_ aila vale.n ► STÄLL VE TILLÄMPLIGA 
----------1~ AV FRÅGORNA 3 2B-3 2V 

ne.j, ~ö.otade. inte. i något av vale.n--. 32F 

------------~ 36A 

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

väMt~paJt,U e.t 

.ooualdemo/vwt~na 

c.e. nt~paJt,Ue,t 

,6.o ikpaJt,U e.t 

mod~ata Mimlfog.o paJitie.t 

kd.o - ~tdemo~ati.oka .oamhäli.opaJt,Ue,t 

miijöpaJt,Ue,t - de. g~öna 

ny demolvtati 

1----lv>> annat paJiU {ange_ VUk.r,,t_) ! 

biank.t 

väg~~ .ov~a 

STRYK ÖVER FRÅGAN 
OM UP INTE RÖSTAVE 
I RIKSVAGSVALET 

Vilket parti röstade Du på i valet till kommunfullmäktige? 

väMt~paJt,Ue,t 

.o o ualdemo lvtat~na 

c.e.nt~paJt,Ue,t 

,6.o ikpaJt,Ue.t 

modvcata .oamiing.opaJt,Ue,t 

kd.o - ~tdemolvta.Li,,:i!w .oamhäli.opaJt,Ue,t 

miR,J öpaJt,Ue,t - de. g~ö11a 

n~r de.mo lvtati 

1---,v>> annat pMti {w1ge. vifke.t): 

blankt 

väg~~ .ov~a 

STRYK ÖVER FRÅGAN 
OM UP INTE RÖSTAVE I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE VALET 

..._j RÖSTKORT VIV INTERVJUNS SLUT FÖR UP 
'-----~,...SOM VÄGRAR BESVARA FRÅGA 32A ELLER 32B 
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320 OM UP ENLIGT UB BOR I GÖTEBORG, MALMÖ ~ 32E 
ELLER PÅ GOTLANV (HAR EJ LANVSTINGSVAL) 

Vilket parti röstade Du på i landstingsvalet? 

1 V äM:te.Jtpa.JLUet 

2 -6 o cJ..afdemo lvrn:te.Jtna 

3 c..en:te.Jtpa.JLtiet STRYK ÖVER FRÅGAN 
4 ,6.olkpa.JLtiet OM UP INTE RÖSTAVE 

5 mode.Jta:ta -6 amUng-6 pa.JLtiet I LANVSTINGSVALET 

6 kd-6 - ~:tdemoktz..a.tMka -6amhäll-6pa./ttiet 

7 rruljöpa.JLtiet - de g~öna 

8 ny demoktz..Clti 

X. 
~ 

v anna:t pa.JLti ( ange vilket) : 

10 blankt. 

12 väg~M -åVMa 

32E När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i år? Var det under 
sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren 
eller visste Du sedan länge hur Du skulle rösta? 

1 L!,nde.Jt -6-<./2:ta vec..kan ,6.ö~e valet 

2 ticugMe unde.Jt hö.åt.en oc..h -60mmMen 

3 up V-<./2✓--,:te ✓--,edan länge h~ up ✓--,kuR,,te ~ö✓--,:ta ~33 
8 vet in:te/vill ej -6vMa 

X. 
~ anna:t -6vM: v 

32F FRÅGA 32F STÄLLS ENVAST TILL UP SOM INTE 
RÖSTAT I RIKSVAGSVALET 7997. FRÅGAN 
GÄLLER ENBART RIKSDAGSVALET. 

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

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

- pcud,t: 

I 
~ 

► 34 
8 vet in:te I vill e.j -6VMa 



33 

34 

8 
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Du säger att Du röstade på ( ... PARTI,~~ 1}'Låga 32B) vid årets riksdags
val. Vilka var de viktigaste skälen till att Du röstade 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 VOCK 
INTE AfT FÖRST ANTECKNA VET ALLMÄNNA SVARET. 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ~ Är det ytterligare något 
FYLLIGA SVAR 1-----------,~• skäl Du vill nämna? 

vct ;_n;t,~/vill ej ~va..tw I GÅ TILL FRÅGA 351 

VEN FÖRSTA FRÅGAN STÄLLS TILL ICKE-RÖSTARE. 
VEN ANVRA FRÅGAN STÄLLS TILL BLANK-RÖSTARE. 

Vilka var de viktigaste skälen till att Du inte röstade i riksdagsvalet? 

Vilka var de viktigaste skälen till att Du röstade blankt i riksdagsvalet? 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ~ Är det ytterligare något 
FYLLIGA SVAR 1-------~~• skäl Du vill nämna? 

1---➔v~~ ~vCVt: --------------------------

vct in:tdvill ej ~vCVta 

I GÅ TILL FRÅGA 36A I 
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35A OBS! STRYK FÖRST ÖVER VEN AV FRÄGORNA 35A-H SOM 
INTE SKALL STÄLLASÄ VVS VEN FRÄGA SOM GÄLLER VET 
PARTI UP RÖSTADE P ENLIGT FRÄGA 32B. 

Jag skulle vilja fråga om det är något Du särskilt ogillar 
hos de partier Du inte röstade på vid årets riksdagsval. 
Är det något hos socialdemokraterna som Du särskilt ogillar? 

v> -6Va.Jt: 

I 
I, 

5 11.e,J 

8 vd in,;teJ vill e,j -6Va.Jta 

358 Är det något hos folkeartiet som Du särskilt ogillar? 

v> -6 Va.Jt: 

5 11.e,J 

8 vd J.,n,;te,/ vill e,j -6Va.Jta 

35C Är det något hos moderaterna som Du särskilt ogillar? 

v> ,6 Va.Jt: 

5 n.e,j 

8 Vd j___n,;t_eJ vJ_i)!_ e,j -6VaJta 

350 Är det något hos centereartiet som Du särskilt ogillar? 

V ,6 Va.Jt: 

5 n.e,j 

8 vd in,;te,/ vill e,J -6Va.Jta 

35E Är det något hos vänstereartiet som Du särskilt ogillar? 

v> -6 Va.Jt: 

t 5 11.e,J 

l g vd j___n,;t_e,/ vill e,J -6Va.Jta 
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35F Är det något hos kds - kristdemokratiska samhällspartiet som Du särskilt ogillar? 

v -6VaJt: 

5 nej 

8 ve;t in;te,/ vill ej -6VaJta 

35G Är det något hos miljöpartiet som Du särskilt ogillar? 

V -6Vatt: 

5 nej 

8 ve;t in;te.,/ vill ej -6VaJta 

35H Är det något hos n~ demokrati som Du särskilt ogillar? 

v -6 Valt: 

5 'Il~ 

8 ve;t in;te../ vill ~ -6VaJta 

I UP FÖVV 19 SEPTEMBER 1970 ELLER SENARE I ► 39 

-
36A Röstade Du vid riksdagsvalet 1988? 

1 ja 

3 11U.'llM in;te.. .oälzvd, me..n vwUge..n 

5 nej, ttföt.ade.. in;te../ Up btott in;te.. Up ttö.ot.ade.. 

I 8 ve;t j__n;te.,/vill ej .ovaJta 
► 38 

36B Vilket parti röstade Du på vid valet 1988? 

1 v äM t.eJL paJtt.ie;t k,ommuni.ot.e..ttna 

2 .oocialde..molzttat.e..ttna 

3 c.e..n;te..ttpa!tt.ie;t 

4 ,6.ofk,pa!tt.ie;t 

5 mo de..ttat.a -6 amU ng-0 p aJttie;t 

6 k,d-6 - ~t.de.molzttat.i-6/za -0amf1äfupa!tt.ie;t 

7 mifjöpa!tt.ie;t - de. gttöna 

8 v e;t j__n;te, I vill ej -6 v aJta 

X, ..,> amcat. pa!tt.i: 
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37A U p paJLUb ytevte ill VL e.J i ulu. dag~ valet 

1 Up paJLUbytevte - !LÖ~tade på ouk.a paJLUVL 1988 oc.h 1991 

2 Up e,j paJLUbytevte - !LÖ~tade på ~amma paJLU 1988 och 1991 

3 Up !LÖ~tade e.J/uppgVL ej paJLUval Jö!L 1988 och/illVL 1991 ► 38 

37B TILL PARTIBYTARE 

I årets riksdagsval röstade Du på ( ... PARTI) (~e ~åga 32B). 

För tre år sedan, i riksdagsvalet 1988, röstade Du på ( ... PARTI)? 
(~e ~åga 36B)). Vad var det som fick Dig att rösta annorlunda 
i år jämfört med 1988? 

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

.? ~vevt: 

8 vet bi;te/vill e,j ~VMa I GÅ TT LL 38 I 
--

37C TILL EJ PARTIBYTARE 

Du säger att Du röstade på ( ... PARTI (~e ~åga 32B, 36B)) både i 1988 
och 1991 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 1991? 

FLER ÄN ETT SVARSALTERNATIV KAN FÖREKOMMA I 
1 Ja, övVLvägde a:tt !LÖ~ta på annat paJLU 

2 -1 a, övVLvägde att !LÖ~ta blank.t 

3 Ja, övVLvägde att inte !LÖ~ta 

5 ne,j' övVLväqde inte att !LÖ~ta på wmat paJLU, att Aö~ta ~38 
blank.t e-V'..VL att 1cke-!Lö~ta 

8 vet inte/vill e,j ~vevta 

X. annat ~vevt: 

37D Vilket eller vilka partier övervägde Du att rösta på? 

V paJLU( VL): 

8 vet inte/ vill e,j ~VJ.Jla 



38 

8 
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TILL UP SOM RÖSTAVE PÅ OLIKA PARTIER I RIKSVAGS
OCH KOMMUNFULLMÄKTIGEVALEN 7997. SE SVAREN PÅ 
FRÅGORNA 32B OCH 32C. 

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 ~ 
FYLLIGA SVAR 1-------,.,..• 

Var det något mer som fick 
Dig att rösta på olika partier? 

vct in;te,/vill ej .ovww 
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39 Nu skulle jag vilja ställa några frågor om riksdagen och 
riksdagsledamöterna. 

VISA SVARSKORT 39. LÄS UPP ALTERNATIVEN ETT I 
.-----+----1 TAGET. MARKERA JA MEV "J" OCH NEJ MEV "N" OCH 

VET INTE/VILL EJ SVARA MEV "X". 

LJ 

LJ 

LJ 

Har Du under de senaste åren: 

Läst artikel eller intervju med någon riksdagsledamot? 

Varit på möte eller sammankomst där någon 
riksdagsledamot framträtt? 

Skrivit brev eller på annat sätt haft kontakt 
med någon riksdagsledamot? 

40 Känner Du till namnet på någon eller några av de personer som stod 
på partiernas valsedlar i Din valkrets inför riksdagsvalet? 

I TILLÄGGSFRÅGAI r ------~►• Kommer Du ihåg namnet på någon mer person? 

I I ~ TI LLÄGGSFRÅGA OM .._ 
OBS! ,----- ..... UP NÄMNT NAMN 1------------1.,.• Vilket parti tillhör b~Dib2~? 

g 

ANTECKNA VE FYRA FÖRSTA NAMN UP NÄMNER OCH STÄLL 
TILLÄGGSFRÅGAN OM PARTITILLHÖRIGHET. OM UP INTE 
KÄNNER TILL EN NAMNGIVEN PERSONS PARTITILLHÖRIGHET 
MARKERA MEV ETT KRYSS 11X11 I UTRYMMET FÖR PARTINAMNET. 

OBS! PARTI 

namn: ( 
V 

-t> namn: ( 

namn: ( 
V 

- namn: ( 
-V 

nej' kännVt int.e :tiU nåqo-t: namn/vct int.e/vill ej -6VCVW 

) 

) 

) 

) 



-

-

41 
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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 411 

LÄS UPP ETT NAMN I TAGET OCH SKRIV VET PARTI UP ANGER I RUTAN. 
r---t--1 ANVÄNV PARTIFÖRKORTNINGANA: M, FP, C, S, V, KVS, MP OCH NYV. 

~ 
L.J 
LJ 
L.J 

LJ 

LJ 

LJ 

42 

ANGE 8 OM UP INTE VET ELLER VILL SVARA. 

Birgit Friggebo 

Göran Persson 

Karl Erik Olsson 

Lars Tobisson 

Eva Goes 

Gudrun Schyman 

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 päståendet är riktigt eller felaktigt. 

I VISA SVARSKORT 421 

1 riktigt påstående 

5 felaktigt påstående 

8 känner inte till/vet inte 

v~-.i LÄS UPP ETT PÅSTÅENVE I SÄNVER OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN 1 

LJ 

LJ 

LJ 
LJ 
LJ 

LJ 

LJ 

A. Sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av 
lönen från den första sjukdagen. 

B. Det finns en löntagarfond i varje län. 

C. Sveriges riksdag har 349 ledamöter. 

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

E. Under förra året tog Sverige emot mer än 50 000 flyktingar från 
andra länder. 

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

G. Danmark är medlem i EG. 
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43A 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 ÄVEN SVARET "ALLA PARTIER". 

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

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA ~Vilket eller vilka partier? 

..,> pcvi,u_(Vt): 

2 ja, me.n kommVt inte. ihåg vilke.t pcvi,u_ 

5 11e.J 

8 ve.t inte./vill e.j -6VCVW 

43B Inför årets val, var Du på något valmöte eller annat arrangemang som 
anordnats av något parti? 

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA ~Vilket eller vilka partier? 

-V p CVl,U_ ( Vt ) : 

2 ja , me.n kommVt hite. ihåg vilke.t pcvi,u_ 

5 11e.J 

8 ve.t inte./vill e.j -6VCVW 

43C Inför årets val, hade Du personligt besök i hemmet från något parti? 

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA I-. Från vilket eller vilka partier? 

pcvi,u_ { Vt) : 

2 -i a' me.n kommVt inte. ihåg vilke.t pcvi,u_ 

5 ne.j 

8 ve.t inte./ vill e.j -6VCVW 

43D Inför årets val, var Du i personlig kontakt med någon val arbetare 
på Din arbetsplats? 

I TI LLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA ~ Från vilket eller vilka partier'? 

..,> pcvi,u_ { Vt) : 

2 ja, me.n kommVt inte. ihåg vilket pcvi,u_ 

5 11e.J 

7 ,6.öJtVMV-6evtbe.tevt inte. 

8 ve.t inte./vill e.j -6Vevta 
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Inför årets val, försökte Du övertyga någon familjemedlem, bekant 
eller andra personer att rösta på något visst parti? 

ja 

nej 

vd in,te_/vill ej .ovatta 

x. V annat .ovatt: 

43F 

44A 

5 

8 

1 

2 

5 

X. 

44B 

I__J 

L__J 

l__j 

:__i 

}___j 

l__j 

;_i 

j___J 

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? 

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA 

V pattti ( eJt}: 

t-+På vilket eller vilka partier? 

nej 

vd in,te./vill e.J .ovatta 

OBSERVERA ATT FLER ÄN 
ETT PARTI KAN ANGES 

I vilken utsträckning hade Du tillfälle att se på de program 
som Sveriges television sände inför valet i år? 

Såg Du den avslutande partiledardebatten i Sveriges television 
fredagen före valet den 15 september? 

I VISA SVARSKORT 44A I 
ja, .oåg he.la p~e.dattde.ba:tie.n 

ja, .oåg e.n de.lav p~e.dattde.ba:t;te.n 

nej, .oåg in,te. p~e.dattde.ba:t;te.n 

.? annat .ovatt: 

Sveriges television sände inför årets val utfrågningar av partiledarna. 
Hade Du tillfälle att se utfrågningen av ( ... PARTILEDARE}? 

FRÅGA OM EN PARTILEDARE I SÄNVER. MARKERA JA-SVAR MEV 11111
, 

NEJ-SVAR MED 11511 OCH VET INTE/VILL EJ SVARA MEV 118". 

I ngvatt Cwri.,Mon 

Cwri Bildt 

Oio,6 Joha'll-0.oon 

Bengt WuteJtbeJtg 

Lcvw WVLnVL 

A4 s Ve. '11,,0,0 0 'Il 

Jan Ax.w.oon 

I an Wac.htme.i.oteJt 
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45 Inför årets val tog partierna upp olika saker som de tyckte var viktiga. 

STÄLL NEVANSTÅENVE FRÅGA FÖR VARJE PARTI OCH ANTECKNA VE FRÅGOR 
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 TI LLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR I ► 
Kan Du nämna något ytterligare 
som ( .. . PARTI) lade vikt vid? 

Socialdemokraterna -6Vaf1.: 

8 ne,j /vd ,ln;te./vill eJ -6Vaf1.a 

Folkpartiet -6 Vaft: 

8 ne,j /vd hi:te./vill eJ -0va11.a 

. 
Moderata -6 Vaft: 
samlingspartiet . 

8 ne,j /vd ,ln,te./vill e.j -6Vaf1.a 

Centerpartiet -6 Vaft: 

. 
8 ne,j /vd ,ln;te./vill e.:f -6Vaf1.a 

. 

Vänsterpartiet -6 Vaft: 

8 ne,j /vd in;te./vill e.j -0va11.a 

Miljöpartiet -6 Vaft: 
- de gröna 

8 ne,j /vd ,ln,te./vill eJ -6Vaf1.a 

Kds - kristdemokratiska -6 Vaft: 
samhällspartiet 

8 ne,j I vd ,ln,te. I vill eJ -6 Vaft 

Ny demokrati -6 Vaft: 

8 ne,j I vd ,ln,te./ vill e.:f -6 Vafta 



-
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------.-------------------------------------
46A 

-
1 

2 -

46B 

46C 

460 

46E 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

X. 

1 

5 

1 

2 

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

VISA SVARSKORT 46A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
,löJLvd.Jtv,!iCVLbctande. 

hCVL be.Jte.Mlwy.MCVLbcte. 

ge.nomgått CVLbrumCVLknaMutbildvu.ng 

CVLb å-6fÖ,6 

åfde.Mpe.H<iio nä.Jt 

f.tö!L-tiM pe.H<iio nä.Jt 

he.mCVLbctande. 

,!i;tude.Jtande. 

1---,v >> annan gJLupp ( w19 e. vilke.n) : 

Har Du tidigare haft förvärvsarbete? 

---► 47A 

Vilket yrke b~rLb~9§ Du? 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT 
FÖRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN 

... ,.. Vilket slags arbete §~§§!~r/ 
§~§§!~9§ Du huvudsakligen med? 

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

Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 

heLUd 

deLUd 

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

i---iv >> V e.JLR<lamhct: 
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46G 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

X. 

2 

3 
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Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som 
Du hör/hörde till? --- -----

FORMULERINGEN "SOM DU HÖRDE TT LL" ANVÄNDS OM UP TIDIGARE VARIT 
YRKESVERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE UP~ SENASTE YRKE 

I VISA SVARSKORT 46F I 
:tjäMteman 

:tjäMteman med aJtb~ledande Junllion 

:tjäMteman med Jönetag~ledande Junllion 

aJtbetaJte 

aJtbetaJte med aJtb~ledande Junllion 

egenaMtilld aJtbetaJte 

jondbnukaJte: ingen aMtilld 

jondbnukaJte: en e.U~ ~~a aMtillda 

JönetagaJte: ingen aMtäil.d 

JönetagaJte: 1 - 9 aMtäil.da 

JönetagaJte: 1 O e.U~ ~~ aMtäil.da 

1---~;;,-, annat ~vaJt: ________________________ _ 

Arbetar/arbetade Du statlig, kommunal eller enskild tjänst? 

~tatug 

kommunal (även lan~ting~kommunal) 

eMilld 

i----j>r'> annat ~vaJt: 



47A 

47B 

~ 

2 
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1 
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3 

4 

5 

6 

7 

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

OBS! UP SOM PÅ FRÅGA 46A SVARAT "STUVERANVE" 
SKALL ENVAST HA TILLÄGGSFRÅGAN 

TILLÄGGSFRÅGA OM ~ Studerar Du på heltid eller deltid? 
UP SVARAR JA 1---~ 

ja, he,lud 

ja, de,lud 

nej, be.M,,lvVL inge.n -6-0Jt111 av ,6;tucue.JL 

annat ,6Va.Jt: 

Vilken_skolutbildning_har_Du_genomgått/Vilken_skolutbildnin9 
genomgår_ Du? 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR 
FYLLIGA SVAR 

folkskolenivå 

grundskolenivå 

yrkesskolenivå 

realskolenivå 

gymnasienivå 

studentnivå 

universitetsnivå 

~ Har Du någon annan praktisk 
t-----1~• eller teoretisk utbidldning? 

e.nba.Jt:t 6- e11VL 7-åug -6-of.k?.Jko.ta ( äld.Jte. ,6ko4oJtme.n) 

8- elle.JL 9-Wg gJtwid?.Jko.ta, e.nhe.:l?.J,6ko.ta, 
kommunal mellaMkola 

y Jtke,,6 - o c.h läftUng,6,6 k.ola, v VLR.?.J:tad?.J,6 kola, 
1-å!Ug hande.uu:tbildning 

Jte.auko.ta, ,olic.k,,6ko.ta, -6-olkhög?.Jko.ta e.:tc. 

2 -å!Ug:t g ymnMium, :te.kn,l,6 k:t iMti:tu:t, hande.u -
iM.Wu:t, ,6;tudVLande. på de.nna nivå 

3 - å!Ug:t g ymnMiwn, :te.kn,l,6 k:t g ymnMiwn, hande.u -
gymna.oiwn, ,6;tude.JLande. på de.nna nivå 

unive.Jt,6ile.:l?.J-oc.h hög,6kole.,6:tucuVL, ,6;tude.JLande. 
på de.nna nivå 

ve.t in:te./viU e.J ,6Va.Jta 

x_ -t> annan utbildning : 

OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-7 ÄR TILLÄMPLIGA BEHÖVER ENVAST 
VET SOM HAR HÖGST NUMMER MARKERAS. OM UP AV LAGT EXAMEN ELLER 
INTE SPELAR INGEN ROLL. VI ÄR ENVAST INTRESSERAVE AV VEN HÖGSTA 
NIVÅ UP STUVERAR/STUVERAT PÅ. VIV TVEKSAMMA FALL ANTECKNA UP,6 
SVAR VIV "ANNAN UTBILVNING". 
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Under de senaste åren har läget på den svenska arbetsmarknaden försämrats. 
På det här kortet finns ett antal olika problem som en del människor råkat 
ut för på arbetsmarknaden. Har Du personligen under de senaste två tre åren 
råkat ut för något eller några av dessa problem? 

VISA SVARSKORT 48AB 

TILLÄGGSFRÅGA OM 
UP SVARAR JA 

~ Vilket av dessa problem 
i-----,~~ har Du råkat ut för? 

MARKERA VE PROBLEM UP RÅKAT UT FÖR. FLER ÄN ETT KAN FÖREKOMMA. 

vid något illVL någ~a ~men iäMälu iå Mbete de två ue 
-oenMte ~en, men inte iått något 

iäMälu iå Mbeta he.l,,-ud men endMt iått Mbeta de.l,,-ud 

tvingat-6 ta ett Mbete undVL mina kvaLL6),kationVL 

buvil pVtmittVtad/~tilld men iått nytt jobb inom en månad 

buvil pVLmittVtad/~tilld oc..h gått Mbet-oiä-o ävVt en månad 

genomgått AMS-utbildning 

buvil iäuid-open-oionVtad, deivi-6 pga Mbet-åmMknad-6-okäi 

-oY-o-oiat med bVted-okap-oMbete 

~åkat ut lä~ något annat p~obiem 
på Mb et-åmMknaden (ange vilket) : 

nej, hM inte ~åkat ut lä~ något p~obiem på Mbet-åmMknaden 

vet inte/vill ej -ovMa 

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

( VISA SVARSKORT 4tAB I 
ja, någon i UP-o iamiiJ hM ~åkat ut lä~ p~obfem 

nej, ingen hM Mabbat-6 

vet inte/vill ej -ovMa 



49A 

49B 

49C 

2 

3 

8 

X. 

2 

3 

8 

X. 

2 

3 

4 

5 

8 

X. 

-36-

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? 

,6.ö1tbätuau 

,6.ö1tbUvä unge,6.äJt deMamma 

-6-ö v., ämJtau 

vet in:te/vill e,j -ovaJta 

annat -ovaJt: 
V 

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? 

,6.ö1tbätuau 

,6.ö1tbUvä unge,6.äJt deMamma 

,6.öv.,ämJtat/2 
vet in:te/ vill e,j -ovaJta 

Hur tror Du att de ekonomiska förhållandena 
utvecklas under de närmaste åren? 

I VISA SVARSKORT 49C ' 

Sverige kommer att 

tror Du att det kommer att bli mycket bättre, något bättre, 
ingen förändring, något sämre eller mycket sämre? 

myc.k.et bätue 

något bätue 

ingen ,6.ö1tändJting 

något -oämJte 

myc.k.et -oämJte 

vet in:te/vill ej -6VaJta 

,..> annat -ovaJt: 



50A 
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Sveriges ekonomi har blivit sämre under senare år. Experter och politiker 
är inte överens om vad som orsakat försämringen. På det här kortet finns 
en lista med några av de många olika orsaker som diskuterats. Jag skulle 
vilja fråga om Din mening om vad som orsakat Sveriges ekonomiska problem. 
Du kan svara med hjälp av alternativen på kortet. 

VISA SVARSKORT 5OA OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
-

1 mycket viktig orsak ti 11 den ekonomiska krisen i Sverige 

2 ganska viktig orsak ti 11 den ekonomiska krisen i Sverige 

3 inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 

4 ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 

8 V e,;t J.jite_ I Vill e_j .oVaJW 

v------1 LÄS UPP ORSAKERNA EN I TAGET OCH SKRIV SVARSNUMRET I RUTAN 
1 

LJ 
LJ 
L_J 

LJ 
LJ 
LJ 

LJ 

l_j 

I_J 

LJ 

50B 
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2 

3 
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8 

X. 

A. Den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik. 

B. Fackföreningarnas lönekrav. 

C. De svenska företagens kapitalexport och investeringar utomlands. 

D. För mycket inblandning från samhällets sida i det privata näringslivet. 

E. För stor offentlig sektor. 

F. Svenska folket arbetar för lite numera. 

G. Företagsledarna i det privata näringslivet är mindre duktiga 
idag än tidigare. 

H. För höga skatter. 

I. För lite samarbete mellan partierna i riksdagen. 

J. Nedgången i den ekonomiska konjunkturen utomlands. 

Hur tror Du att det skulle ha varit med de ekonomiska problemen i 
Sverige om vi under de senaste åren hade haft en regering där bara 
borgerliga partier varit med och inte socialdemokraterna? 

I VISA SVARSKORT 5OB I 
my~kct .otöJt.Jte ekonomi...oka p~obfem 

något .otöJt.Jte ekonomi...oka p~obfem 

ung~äft .oom nu 

något mJ..ndtte ekonomi.oka p~obfem 

my~kct mJ..ndtte ekonomi.oka p~obfem/inga ekonomi.oka p~obfem afu 
vet inte/vill e_j .ovMa 

--ve, annat .ovM: 
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Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för före
tagare eller någon annan yrkesorganisation? 

I
TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA~, ------1►• Vilken organisation 

_ . är Du medlem av? 

ja ( ofl.gavu.öat.io ne.n.o namn) : 

:~ irite,/ vill e..j .o v Mal 1-----►- 5 2 
A 

ANTECKNA INTE FÖRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM UP NÄMNER 
NAMNET PÅ EN FACKLIG HUVUVORGANISATION (LO, TCO ELLER SACO/SR), SKALL 
VU FRÅGA VILKET FÖRBUNV UP TILLHÖR OCH ANTECKNA VETTA. SOM FÖRETAGAR
ORGANISATION RÄKNAS OCKSÅ JORVBRUl<SORGANISATION. 

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

ja, alliv 

n e..j , irite. alli v 

v e.t irite,/ vill e) .o vMa 

x. --f> annat .o VM: 

5 

8 

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

--------------, Vilket parti eller vilken 

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA I ► politisk organisation är 
- · Du medlem i? 

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

--v•" p o f.._.i_;tv.. k o '1.g avu.ö at.io n : 

:~ j_n;te/vill e,j OVMa 11---1►• 53A 

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

: ja, aluiv 

5 b;• ne..j, irite. alliv 
8 ve.t irite./vill e..j .ovMa 

x. annat .ovM: 

-
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Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, 
i någon frikyrka eller någon annan kyrka eller samfund? Du kan svara 
med hjälp av det här kortet. 

lvrsA SVARSKORT 53A. LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
rru.Mt en gång i månaden 

någJta gångeJt om å.Jtd 

me1ta --!>äilan 

SOM GUVSTJÄNST RÄKNAS 
OCKSÅ TEX RAVIO- OCH 
TV-GUVSTJÄNST OCH 
SJUKHUSANVAKT 

aldug 

vd i~e/vill ej -6VaJta ----►- 54 

1---vl>> annM -6 VM: 

Brukar Du för det mesta gå i statskyrkan, 
någon annan kyrka eller samfund? 

-6tau k.y1tk.an 

någon frikyrka eller 

,6Juk.y1tk.a ( ange vilken) : _____________________ _ 

annan k.y1tk.a ille1t -6am,6.und (ange, vilk.en) : ______________ _ 

.___v~ annM -6Va1t: 

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

I VISA SVARSKORT 54 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
g,Ut/--!>ammanboende, 

e.Mam-6tående: änk.a/änlling 

e.Mam-6tående: og,4.t/ ,6.ftåMWd -----• .. 56 

1--,>r'> annM --!>VM: 
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55A Vilken av följande grupper tillhör/tillhörde Din make/maka/sammanboende? 

VISA SVARSKORT 55A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN r 
-

1 iö~väJtv~aJtbetande 

2 haJt b~eMkap~aJtbete -
3 genomgåJt aJtbWmaJtknaMILtbildnJ..ng 

4 aJtbwlö~ 

5 ål.deMpen~ionäJt 

6 iöiliMpe~ionäJt 

7 hemaJtbetande 

8 ~tud~ande 

X. i.> annan g~upp (ange vilken) : 

55B Har b~!J/b2!J tidigare förvärvsarbetat? 

1 :1a 

5 nej ► 56 
~ , 

55C Vilket yrke b~r/b~gg Din make/maka/sammanboende? 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT .... Vilket slags arbete ~y~~l~r 
FÖRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN ~ 

~t~~l~9~ b~!J/bQQ huvudsakligen med? 

,;> y~ke/ ~tJ~~euä;t;tnJ..ng: 

550 Arbetar/arbetade b~!J/b2!J heltid eller deltid? 

1 hdtid 

2 ddtid 

55E Vilket ~!:/~~!: den huvudsakliga verksamheten vid hans/hennes arbetsplats? 

,;> v~~amhet: 
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Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din~~~~/~~~~/ 
sammanboende hör/hörde till? 

FORMULERINGEN "SOM VIN MAKE/MAKA/SAMMANBOENVE HÖRVE TILL" 
ANVÄNVS OM MAKE/MAKA/SAMMANBOENVE TIVIGARE VARIT YRKESVERKSAM, 
OCH FRÅGAN SKA VÅ AVSE VENNES SENASTE YRKE. 

I VISA SVARSKORT 55FI 

,tj äm.te.man 

,tjäm.te.man me.d a.Jtbe.ufe.dande. iunWon 

,tjäm.te.man me.d iö~e..tag~fe.dande. iunWon 

a.JLbe..ta.JLe. 

a.JLbe..ta.JLe. me.d a.Jtbe.:tofe.dande. iunWon 

e.ge.nam.täild a.JLbe..ta.JLe. 

jo~db~uka.Jte.: inge.n amtäild 

jo~db~uka.Jte.: e.n e.U~ ~~a am.tällda 

iö~e..taga.Jte.: inge.n am.täild 

iö~e..taga.Jte.: 7-9 am.täilda 

iö~e..taga.Jte.: 1 O e.U~ ~~ am.täilda 

t---lv>> anna,t ~Va.JL: 

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

o.ta.t:Ug 

kommunaf (äve.n fan~ting~kommunaf) 

e.milld 
i--- • .,,,, anna.t ~va.JL: -------------------------

Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, dvs det hushåll Du tillhör, 
vilken av följande kategorier anser Du då stämmer bäst? 

I VISA SVARSKORT 56 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
a.Jtbe..t~amilj 

,tjäm.te.mann%amili 

hög~e. ,tjäm.te.mann%amilJ/akade.mikajamilj 

jo~db~uk~amilj 

iö~e..tag~amilj 

vd in.te./vill e.j ~va.Jta 

x. i---r;:;.., annat ~va.JL: 
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----.:·--------,------------------------------------
57A 

57B 

58 

2 

3 

4 

Up-0 nuvaJtande. bo-0tad 

f.antgåltd mVt e.Mamu.ggande. villa på R..and-Obygde.n 

villa ruVt JLadhM i -0måhM01Wtåde. 

R..äge.nhd i ,6,R..Vt,6.am-i.1.j-0hM i höghMotWtåde. 

R..äge.nhd i ,6ivi,6.am-i.1.j-0hM ( ej höghMotWtåde.) 

x. ---t> annan b0-0tad: 

2 

X. 

Hyr eller äger Du Din nuvarande bostad? 

hyfL bo-0tade.n 

ägVt bo-0tade.n (äve.n bo-0tad-OJLätt, iM~iäge.nhd) 

'--v"- annat -!iVWt: 

Har Du några hemmavarande barn under 18 år? 

OM UP SVARAR JA, 
FRÅGA EFTER VARJE 
BARNS KÖN OCH ÅLVER 

--- 1v> barnets/barnens kön och·ålder: 

5 I nej, hM inga hemmavaJtande. baJtn 

x. i=: annat -0vM: 

HAR UP VÄGRAT LÄMNA UPPGIFT OM SIN RÖSTNING 7997 INTERVJUARENS NOTERINGAR 
EFTER AVSLUTAD INTERVJU 

Om Up vägJLat buvWta 1}!Låga 32A me.JL 32B -0kaU Du 
nu 1}!Låga om Up vill lämna upply-0n,ing om -0in JLÖ-0tn,lng VM boJL Up 
på JLÖ-0tning-!i koud. L<it. i -0å ,6.aU Up -0.j älv ,6.yUa i 

' fwud oc_h ,6J81v lli-6ua -lge.n kuveud. JLe.n land-Obygd 

2 m-lnd!Le. -tätou Ante.c.kna numJLd 
på JLÖ-6tt1,,fog-0 -
kCJL-te.t häfL C 3 -0tad filVt -0tÖMe. tätou 

x.---t> e.v. anm: 

Ja, Up ÖMRM ,6.å 11REDOGÖRELSE 8811 

□ 
Ja, Up öMkafL ,6.å 11REDOGÖRELSE 9111 (kf.all 7992) □ 



INNEHÄLLSÖVERSIKT 

FRÅGENUMMER 

1 - 7 

8 - 16 

17 - 28 

29 - 42 

43 - 45 

46 - 47 

48 - 50 

51 - 53 

54 - 58 

TidnJ..ng-afälinJ..ng, ~adio/Tv o~h inbte...o-ae Jö~ poutik 

Akt.uella ~ågo~, vaue...oultat, paJtti~n~ poutik, 
JöJuJtoende Jö~ poutik~ 

Ska;tt~, Mbe.ufö-ahd, i~ation, m,il,jö o~h käJinha,6;(_:, 
int~nationella ~ågo~, uppJati:nJ..ngM om ~amt)_da -aamhälien 

PaJttip~e,6.~eM, ~ö-atnJ..ng o~h oMak~ tiff paJttivaf -aamt 
po~k i~o~ation 

PaJtti~na i vauö~~en 

Y ~ke...o ~Menhct, utbildnJ..ng 

O~gani-åatioM- o~h pMtimedfern.okap -aamt ky~kogång 

Souafa bakg~und-åuppgi,6.t~ 
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SCB STATISTISKA CENTHAlBYHAN STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
GÖTEBORGS UNIVERSITET 

VALUNDERSÖKNING 1991 

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 



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

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 sändes i TV inför 
valet och vad Du tyckte om valrörelsen. 

Frågorna besvaras genom att sätta kryss IXI i tillämpliga rutor. 

FRÅGA 1 
Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet? 
□ Vänsterpartiet 
□ Socialdemokraterna 
□ Centerpartiet 
□ Folkpartiet 
□ Moderata samlingspartiet 
□ Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 
□ Miljöpartiet - de gröna 
□ Ny demokrati 
□ Annat parti (ange vilket): ................ . 

□ Röstade blankt 
□ Röstade inte 

FRÅGA2 
Vilket parti röstade Du på i kommunfullmäktigevalet? 
□ Vänsterpartiet 
□ Socialdemokraterna 
□ Centerpartiet 
□ Folkpartiet 
□ Moderata samlingspartiet 
□ Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 
□ Miljöpartiet - de gröna 
□ Ny demokrati 
□ Annat parti (ange vilket): 

□ Röstade blankt 
□ Röstade inte 

FRÅGA3 
Vilket parti röstade Du på i landstingsvalet? 
□ Vänsterpartiet 
□ Socialdemokraterna 
□ Centerpartiet 
□ Folkpartiet 
□ Moderata samlingspartiet 
□ Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 
□ Miljöpartiet - de gröna 
□ Ny demokrati 
□ Annat parti (ange vilket): . .. . ................ ............. ...................... ...................... ............ . ................ . ........................ . 

□ Röstade blankt 
□ 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 15 september? 
□ Ja, jag såg hela partiledardebatten 
□ Ja, jag såg en del av partiledardebatten 
□ Nej, jag såg inte partiledardebatten 

FRÅGAS 
Hade Du tillfälle att se någon eller några av partiledarutfrågningarna i Sveriges television inför 
årets val? Fler än en utfrågning kan kryssas för. 
Ja, såg TV-utfrågningen av: 
□ Ingvar Carlsson 
□ Carl Bildt 
□ Olof Johansson 
□ Bengt Westerberg 
□ Lars Werner 
□ Alf Svensson 
□ Jan Axelsson 
□ Ian Wachtmeister 

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

FRÅGA 7 
Tycker Du att det samlade programutbudet i Sveriges Television (Kanal 1 och TV 2) inför valet 
gynnade eller missgynnade något eller några av partierna? 

Vänsterpartiet 
Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Follkpartiet 
Moderata samlingspartiet 
Miljöpartiet - de gröna 
Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet 
Ny demokrati 

FRÅGAS 

Gynnades 
i TV 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Varken gynnades 
eller missgynnades 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Missgynnades 
i TV 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Såg Du något eller några av de program som sändes inför årets val i TV3 och TV4? 
□ Ja, såg valprogram i TV3 
□ Ja, såg valprogram i TV4 
□ Nej, såg inga valprogram i TV3 eller TV4 



FRÅGA9 
Hur skulle Du vilja beteckna årets valrörelse? 
Kryssa för de beteckningar som bäst stämmer 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 
□ Saklig och informativ 
□ Svårbegriplig valdebatt i press, radio och TV 

FRÅGA10 
Har Din inställning till partierna förändrats under årets valrörelse? 
För vart och ett av partierna, har Din inställning blivit: 

I För varje parti - sätt ett kryss i tillämplig ruta. I 

mycket mer något mer varken mer 
positiv positiv positiv eller 

mer negativ 
Vänsterpartiet □ □ □ 
Socialdemokraterna □ □ □ 
Centerpartiet □ □ □ 
Folkpartiet □ □ □ 

. Moderata samlingspartiet □ □ □ 
Kds - Kristdemokratiska 
samhällspartiet □ □ □ 
Miljöpartiet - de gröna □ □ □ 
Ny demokrati □ □ □ 

något mer mycket mer 
negativ negativ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 

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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