
INTRODlJKTION 

Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intcrvjuW1dersökning i samband med valet i år. Innan jag 
börjar 1ned frågorna vill jag tala om att svaren bara kommer att användas för statistisk bearbetning. 
Ingen utomstående kommer att få veta vad någon enskild pcrso11 har svarat på våra frågor. Själv har 
jag naturligtvis tyst11adsplikt. 
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Fråga 1 

Hur mycket brukar Du läsa av 11yheter och artiklar on1 politik i dagstidningarna'? 

Vl.)A SVAR.';K()RT I. L.,4'.~ lf PP ALTA'RlV,1TIVE,V 

läser aldrig nyheler och artiklar <)m JJolitik ------~ 3 
läser nyheter och arliklt1r <)nt politik nag<Jn gd11g 
läser ,,fta nyheter <)ch arliklar 01n p<>litik 
läser det s<Jm_finns i tidningen av nyheter <)ch artiklar om JJ<Jlitik varie dag 
annat svar: --
ve/ inlelvill e_j svt1ra 

Fråga 2 

När Du läser 0111 politik i dagstidningarna: Hur rnvcket hrukar Du då läsa av det 
so1n handlar 01n: 

VJ5;A ,(JVAR,'\K(JRT 2. (JJ>I'REPA l;R,,1(1/11V 
F()R VA/?JE (J.Ml?ADE. 

l läser i stort sett allt 
2 läser gru1ska mycket 
3 läser inte särskilt mvckct 

• 
4 läser ingenting/nästan ingenting 
8 vet inte/vill ej sv,1ra 

11. rik'lpo/itik? 
IJ. l<Jkalpolitik/komm1,nalt1_fi·iig<Jr? 
('. politik i andrt1 länder/utlandYsidor11c1! 
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Fråga 3 

När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: I-lur ofta brukar Du se 
på/lyssna på( . . NYHETSPROGRAM)? 

VISA ,~VAR,~KORT 3. UPPREI'A f'RAGAN 
FÖR VARJE PROGRAM 

I 6-7 dagar i veckan 
2 3-5 dagar i veckan 
3 1-2 dagar i veckan 
4 mera sällan 
5 aldrig 
8 vet inlelvill ej svara 

A. Rapport i TV2? 
B. Aktuellt i TV:s Kanal 1? 
(,'. Ekots långa nyhets.sändningar i .~veriges Radio? 
D. Nyheterna i TV 4? 
E. Nyhetsprogrammet 3 minuter i TV3? 

Fråga 4 

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

I VISA ,~VAR5'K(JRT 4 I 
Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte 
alls intresserad av politik? 

mycket intresserad 
ganska intresserad 
inte särskilt intresserad 
inte alls intresserad 
annat svar.· ____ _ 
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Fråga 5 

Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste 
omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater? Brukar det 
filrekon1ma: mycket ofta, ganska ofta, inte särskilt ofta eller inte alls? 

mycket ofta 
ganska o_fta 
inte sdrskilt qfia 
inte alls 
annat svar: 
vet inte/vill ej svt1ra 

Fråga 6 

---- ------ -- -- . 

()m Du tänker på valet i år. Är det någon eller några frågor so1n är viktiga för 
Dig när det gäller vilket parti f)u tänker rösta på vid riksdagsvalet den 18 september? 

. 
JU 
nej, ingen_fräJ;a viktig 
tänker inte rösta vid riksdagsvalet 
vet inte/vill ej svar,1 

!!M l!I' .~VARAR ,JA 

Vilken eller vilka frågor? 
./I'tiga(or): ____________________________ _ 

-------------------·---------------

Är det ytterligare någon fråga som är viktig för l)ig när l)u väljer parti i 
riksdagsvalet? 

. 
JU 

. 
ne; 
vet inJe/vill ej svara 

Vilken eller vilka ytterligare frågor? 
_ff'tlKa(or): 

----------



-

Fråga 7A 

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

t.A·s UPP FRAGAN f'C)R ETT PARTI I TAGET 

1 • 
Ja 

5 • 
neJ 

R vet inte/vill ej svara 

1'ror Du att (. .. PARTI) kommer att få minst fyra procent i valet och dänned 
komma in i riksdagen? 

A. vänsterpartiet --

B. miljöpartiet 
C. kds - kristdemokratiska samhällspartiet -~---

D. ny demokrati 

Fråga 7B 

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

I TILLACiG.~FRACJA I 
), Skulle l)u vilja ha med något mer parti i 

regeringen? 

parli(er): 

,9 vet inte/vill ej svara 

Nl)Tf:RA ALLA PARTIER lit' NAMNER. AVEN.~VARET ".~AMLINGS-
REGERIN(;" t,;/,/,ER "ALLA I'AR'f'IER" ANTEC'KNA.~ 

FRACiORNA 7A 0(.'fI 7B .~TALi..~ ENDA.~T I ETAl'P A 



Fråga 8 

Jag skulle vilja ställa några frågor om ,rad l)u tycker om partiernas politik i olika 
sakfrågor. På det här svarskortet har vi ställt samman några frågeon1råden som 
har varit aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar 1ned sysselsättnings

frågorna. 

VL\'A .~VAR,~KCJRT 8. ,\'I'Af.J. lvED,1NS!'AENDE J<'RA(;(JR I r·,v F()LJD F(JR 
V.4RT /J('H ETTA V r·R.4c;E/!MRAIJ/.;NA. 

Är det något eller några partier so1n enligt Din 1nening har en bra politik i 
(FRACjf'/JMRADE)' 

Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i 
(FRA'Gr.'/JMRADE)' 

ANC;E DE PAR/JER UP NAMNf:R VID RESPf,.'K/'/VE FRAGECJMRÄ/Jf,; f"LERA 
PARTil!.'R AR M(J,JLICiA ANVA,VD PAR/'/f'/)RK(JRTNINGARNA VID FLERA 
NAMN/JA PARTIER ,\'KR/VilfELLAN,\'J.AG MELLAN FC)RKC)RTNINGARNA 
ANVAND KCJDERNA 90 F/!R ALI,A l'ARTIER, 95 f'ÖR /NC;ET PARTI CJ('H 98 
FC)R VET IN/'f,.'/VILL EJ,\'VARA. 

Partier som har Partier som har 
en hra politik en dålig politik 

. --
Sysselsättni ngsfrågor 

Miljöfrågor 

Skattefrågor 

Frågor son1 rör Sveriges ekonon1i 

J-a:ncrgi-och kärnkraftsfrågor 

Frågor so111 rör svensk utrikes- och 
säkerhetspolitik 

Frågor sorn rör social trygghet 

Frågor son1 rör barnon1sorg 

Frågor son1 rör den europeiska 
unionen EU 

flyktingfrågor 

Frågor s01n rör lag och ordning 

Frågor som rör jän1ställdhct 
n1cllan n1än och kvinnor 

Skol- och utbildningsfrågor 
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Fråga 9A 

På det här kortet finns en slags skala. 

VI,,A SVARSK(JRT 9A(: 

Jag skulle vilja att I)u använde den för att ange hur mycket Du gillar eller ogillar 
de olika partierna. Du använder plussiffrorna om Du gillar de olika partierna. 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 () +1 +2 +3 +4 +5 

• • • • • • • • • • • • • 

ogillar varken gillar gillar 

starkt eller ogillar starkt 

LA,~ lfPP !!7T PARTI I TA(;ET O<:H ,,TAI.L NEDAN,,TAI!.'NDE FRA<;A 

' 7 Var skulle Du vilja placera: 

A. centerpartiet? 
--

B. moderata samlingspartiet? 
- -

(" .. vänsterpartiet? 
-

D. ./0/kpartiet? 
-

t: socialdemokraterna? 
-

F. miljöpartiet - de gröna! 
(j_ kds - kristdemokratiska samhallspartiet? 

--

H ny demokrati? 
·-

Fråga 9B 

Om l)u skulle använda san1rna skala för partiledarna och några andra ledande 
politiker, var skulle Du placera: 

A. ()!(~{.Johansson? 
··-

B. C'arl Bildt? 
c:. Gudrun ~~chyman? 

- -

D. Bengt Westerberg? . . 

F:. Ingvar Carlsson? 
-

F. Birger S'chlaug! 
-

(j_ AlfSvensS(Jn! 
--

H. Vivianne Franz6n? 
- --

I. Anne Wibble? 
- -

J. Mona Sahlin? 
-

K. Maria-Pia Boethius? 
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Fråga 9C 

Om Du skulle använda samma skala för några olika grupper och organisationer, 
var skulle Du placera: 

A. 

B. 
(:'. 

D. 
;; 
F. 
G. 
H. 
l. 
.I 
K. 
L. 
M. 

,')AF - Svenska Arbetsgivareföreningen? 
[,() - Landsorganisationen? 
T(,'(J - Tjänstemännens (,'entralorganisalion? 
5iACO - ,r;;;veriges Akademikers c:entralorganisation? 
LRF - Lantbrukarnas Rikrfhrbund? 
Kampa,Yorganisationen Ja till Europa? 
Kampanjorganisationen Nej till E[J? 
Mi[jörörelsen? 
Kvinnorörelsen? 
Organisationer.för homosexuella? 
.Svenska kyrkan (=statskyrkan)? 
Frikyrkorna? 
J-•lyktingar som har kommit til[ ,')verige? 

Fråga 10 

Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker'? flar l)u mycket 
stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet 
förtroende? 

mycket stort förtroende 
ganska stort JOrtroende 
ganska litet.fbrtroende 
mycket litet.förtroende 
annat svar: 

- ------------- ----- -- -- . -

vet inte/vill ej svara 



Fråga IIA 

Jag skall nu fråga hur Du tycker de borgerliga partierna skötte sig som 
regeringspartier 1976-1982, hur socialdemokraterna skötte sig som regeringsparti 
mellan 1982-1991 och hur de borgerliga partierna har skött sig som 
regeringspartier sedan 1991. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. 

I 
VISA SVARSKORT // 

I 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +l +2 +3 +4 +5 
I • • • • • • • • • • • r 

dåliKl varken bra bra 
eller dåligt 

V 
A. Hur tycker Du de borgerliga partierna skötte sig som regeringspartier 

mellan valen 1976 och 1982? 

B. Hur tycker Du socialdemokraterna skötte sig som regeringsparti mellan 
valen 1982 och 1991? 

C. Hur tycker Du de borgerliga partierna har skött sig som regeringspartier 
sedan valet 1991? 

Fråga 11B 

Om Du ser framåt och använder samma skala: 

A. I-lur tror Du de borgerliga partierna kommer att sköta sig som 
regeringspartier under de närmaste fyra åren om de vinner valet? 

B. Hur tror Du socialdemokraterna kommer att sköta sig som regeringsparti 
under de närmaste fyra åren om de vinner valet? 

I FRAGA I I STALLS ENDA.~T I ETAPP A I 



Fråga 12 

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

VJ,~A ,~VARSKORT 12 OC'H LA,5 UPJ' ALTERNATIVEN 

1 mycket bra förslag 
2 ganska bra förslag 
3 varken bra eller dåligt förslag 
4 ganska dåligt förslag 
5 mycket dåligt förslag 
8 vet inte/vill ej svara 

LA.,5 [!PP J<'()R,~LAGEN ETT I SANDER 

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

A. 
B. 
c:. 
D. 
E. 
F. 
G. 

Minska den offentliga sektorn? 
Minska försvarsutgifterna? 
Minska de sociala bidragen? 
Höja skatten på höga inkomster? 
Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare? 
Minska inkotnstskillnadema i san1hället? 
Drastiskt minska de sociala välfårdsutgifterna för att minska budget
underskottet och statsskulden? 

H. Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen 
kultur? 

L Bedriva mer av sjukvården i privat regi? 
J. Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande? 
K. Höja vin- och spritprisema kraftigt för att begränsa alkoholmissbruket och 

alkoholskadorna i samhället? 
L. 
M. 
N. 
0. 
p 
Q. 
R. 
S. 
T. 

lJ. 
V. 

Förbjuda alla former av pornografi? 
Begränsa rätten till fri abort? 
Avskaffa vårdnadsbidraget? 
Ta emot fårre flyktingar i Sverige? 
Minska u-hjälpen? 
Stoppa privatbilismen i innerstäderna? 
Behålla kärnkraile11, även efter år 2010'! 
Stoppa planerna på att bygga en bro över Öresund? 
Slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften i den svenska 
berggrunden? 
Öka möjligheten att välja inte bara parti utan också personer i svenska val? 
Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun? 



Fråga 13A 

Anser l)u alt vi i Sverige i första hand bör bekämpa arbetslösheten eller anser Du 
att vi i fOrsta hand bör bekämpa inflationen (löne- och prisstegringarna) eller har 
l)u ingen bestämd åsikt i frågan? 

V/5,A .~VAR,~K(JRT 13 

I arbetslösheten 
2 inflationen (löne- och prisstegringarna) 

3 ingen bestämd åsikt i_frågan 14A 

7 annat svar: .. . . .. 
- . 

8 vet inte/vill ej svara ➔ 14A 

Fråga 138 

J !ar Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera 
tveksam? 

I bestämd uppfOttning 

2 mera tveksam 
7 annat svar: . . . 

8 vet inte/vill e;j svara 

Fråga 14A 

Det fin11s olika uppfattningar om kärnkraften s01n energikälla.Vilken är Din 
inställning? Är Du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har Du ingen 
bestämd åsikt i frågan? 

VISA .~VAR.~KCJRT 14 

I i huvudsak får kärnkrqfien 
2 i huvudsak emot kärnkraften 

3 ingen hestärnd åsikt i frågan 15A 
7 annat svar: - . . 

8 vet inte/vill ej svara ► 15A 

Fråga 14B 

m? Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du l)ig mera tveksa 

I bestämd uppfattning 
2 mera tveksam 
7 annat svar: 

. . . ·- . . . 

8 vet inte/vill ej svara 



Fråga 15A 

Är Du i huvudsak för eller emot ett svenskt medlemskap i EU eller har l)u ingen 
bestämd åsikt i frågan? 

VJ.~A .~V ARSKC!RT I 5 

I i huvudsak.för ett svenskt medlemskap i EU 
2 i huvudsak emot ett svenskt medlemskap i El) 

3 ingen bestämd åsikt i .frågan I 5(' 

- annat svar: I - - --- - .. 

8 vet inte/vill ej svara ~ 15(:' 

Fråga 15B 

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

I bestämd uppfilttning 
2 mera tveksam 
7 annat svar: 

-- - -- -

8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 15C 

I r'RA(;ORNA I 5(.' CJ(:H 15/) ANVAND,, PAR7'/r'ÖRK()RT1V!NGARNA 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för ett svenskt medlemskap i i-:: LJ? 

pllrli(er): - -

98 vet inte/vill ej svara/minns ei 

Fråga 151) 

Vilket eller ·vilka partier är enligt I)in uppfattning emot ett svenskt medlemskap i Ell? 

r>arti(er): . - . -- - ------ ----

98 vet inte/vill ej svara/minns ej 
- -



Fråga 16 

TILL UP.~OM PA FRAGA 15A UPPGAV ATT HAN ELLER HON AR I 
HUVUDSAK FC)R ELLER I HUVUDSAK EMOT ETT.~VENSKT 
MEDLEMSKAP I EU (SVARSALTERNATIV I ELLER 2 I FRAGA 15A). 

Vilka är de viktigaste skälen till att Du är f6r/emot ett svenskt medlemskap i EU? 

UP SOM SAGT SIG VARA I HUVUDSAK FÖR ETT SVENSKT MEDLEM-
SKAP I EU FRAGA.~ OM .~JNA .~KA·L FÖR DETTA. UP .~CJM .~AGT SIG 
VARA I HUVUDSAK EMOT ETT SVENSKT MEDLEMSKAP I E[J FRAGAS 
OM SINA SKAL t·()R DETTA. 

TILLAGGSFRA(;A F()R Är det något ytterligare 
FYLLIGA .~V AR skäl Du vill nämna? 

svar: 
----- ---- - -- . . - - - - ----

98 vet inte/vill ej svara 

Fråga 17 

I den politiska debatten finns olika förslag om Sveriges framtida förhållande till 
EU. Vilket av förslagen stämmer bäst överens med Din uppfattning? 

VISA .~VARSK(JRT 17 (J('H LAS UPP ALTERNATIVEN 

I '-')verige hör inte vara med i E[J, och det nu gällande EE5i-avtalet hör sägas upp 
2 5lverige bör inte vara med i EU, men bör bibehålla ett EE,'\-avtal med E[J 
3 ,Sverige bör vara med i EU, men avstå från sådana saker som l ex 

fhrsvarssamarbete och gemensam valuta 
4 ,'\verige h<ir vara med i EU i enlighet med det.fram,fhrhandlade avtalet mellan 

.r.:verige och EU:s medlemsstater 
5 S'verige bör vara med i EU och på sikt verka.för ett förenande av EU:s 

medlemsländer till ett E'uropas förenta stater 
6 ingen bestämd äsikt i_fi-ågan 
7 annat svar: 

8 vet inte/vill ej svara 



Fråga 18 

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

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

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

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 i det här landet att staten i 
fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till 
medborgarna 

Fråga 19 

Vi har också ställt san1man några olika åsikter om partier och politik som man 
ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. Jag läo.;er upp en sådan åsikt i sänder 
och ber l)ig välja ett av svaren på kortet. 

Vl.~A .~VAR.\'KCIRT 19 

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

l instämmer helt 
2 instämn1er i stort sett 
3 i stort sett motsatt åsikt 
4 helt motsatt åsikt 
8 vet inte/vill ej svara 

Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att de11 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 



Fråga 20 

Nu kommer e11 fråga om hur Du anser att vårt samhälle bör utvecklas under de 
närmaste åren. På det här kortet finns det olika n1ålsättningar som många anser 
att vi i vårt samhälle bör arbeta för. 

VISA SVARSKORr 20 

I upprätthålla lag och ordning 
2 ge enskilda människor större möjlighet att påverka politiska beslut 
3 bekämpa prisstegringarna 
4 skydda yttrandefriheten 
8 vel inte/vill ej svara 

C)B,,t S'AMMA ,,VAR,\'Al.1'ERNATIV r'AR ENDA,~J' F(iREKCJMMA EN GÄNG I 
FRA(;C)RNA 20A J'II.L 20(' 

A. .Jag skulle vilja höra vilken av 1nålsättningarna f)u anser är viktigast? 

B. Vilken n1ålsättning är enligt l)in mening den näst viktigaste? 

('. Vilken målsättning är enligt Oin mening den rninst viktiga? 

r'RAc;A 20 STAi.i,,, E1VDA,\')' I ,;1:1PP A 



Fråga 21 

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 att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att 
ett förslag är dåligt. 

I VI.SA ,SVARSKORT 21 I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• • • • • • • • • • • • ' 

mycket varken bra mycket 

dåligt eller di'Jligt bra 

förslag förslag förslag 

f'RAGA OM ETT FÖR.SlaAG I TAGET. VE7' INTE/VILL El S'VARA~98 

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 n1ed mer lag och ordning --

1-1. Satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor 
I. Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden 
J. Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning 
K. Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot 

människor från andra länder med andra religioner och levnadssätt 



Fråga 22 

Om Du tänker på läget i Sverige, hur oroande uppfattar Du att följande saker är 
inför framtiden? 

Vl,5A ,5VAR,5KCJRT 22 ()('H /,A,5 [JPP ALTERNA!'/VEN 

I mycket oroande 
2 ganska oroande 
3 inte särskilt oroande 
4 inte al Is oroande 
8 vet inte/vill ej svara 

~-t--1 LA,5 /JI'/' EN ,5AK I ,5AN!Jf;R 

A. Miljöförstöringen? 
B. Ekonomisk kris? 
C. 
Il. 
E. 
I'. 
G. 
H. 

Situationen i Ryssland? 
Ökat antal flyktingar? 
Stor arbetslöshet? 
"I'i Il tagande vålds brottslighet? 
Att Sverige dras in i krig? 
Att Sverige blir n1indre demokratiskt? 



Fråga 23A 

Det finns olika uppfattningar om vad som kännetecknar den mänskliga naturen, dvs 
hur människor är i allmänhet. V ar någonstans på en skala från O till 10 skulle Du 
placera människor i allmänhet när det gäller hur osjälviska eller själviska de är? 

I VISA SVARSKORT 23AB I 

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
• • • • • • • • • • • • I 

osjälviska 5jälviska 

' 

98 vet inte/ville.i svara 

Fråga 23B 

Var någonstans på samma skala skulle Du placera Dig själv? 

98 vet inte/vill ej svara 



Fråga 23C 

Var någonstans på en skala från O till 10 skulle Du placera människor i allmänhet när 
det gäller om det inte går att lita på eller om det går att lita på människor? 

VI.\'A SVAR,~KURT 23(: 

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• • • • • • • • • • • • • 

går inte ~år att 
att lita på lita på 

98 vet inte/vill ej svara 

Fråga 23D 

Var någonstans på en skala från O till 10 skulle I)u placera människor i allmänhet när 
del gäller om de inte vet eller om de vet vad som är bäst fdr dem själva? 

VISA SVARSK(JR1' 23/J 

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• • • • • • • • • • • • • 

vet inte vad vet vad som 
som dr hast /Or är bäst för 
dem själva dem 5jälva 

• 7 

·---·---

98 vet inte/vill ej svara 

r"/IAGA 23A -23D,~TA.LL.~ liNDAST J liTAPP A 



Fråga24A 

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 som 
t ex folkpartist, socialdemokrat, moderat, centerpartist, vänsterpartist, miljöpartist, 
kds:are eller nydemokrat. Eller har Du inte någon sådan inställning till något av 
partierna? 

1 ja,betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 
3 vet inte/tveksam 

5 nej,betraktar sig inte som anhängare av något parti ► 24D 

8 vill inte svara 

Fråga 24B 

Vilket parti tycker Du bäst om? 

1 vänsterpartiet 
2 socialdemokraterna 
3 centerpartiet 
4 folkpartiet 
5 moderata samlingspartiet 
6 kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
7 miljöpartiet - de gröna 
8 ny demokrati 
9 annat parti: 

~ 

98 vet inte/vill ej svara ► 26A 

Fråga 24C 

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? 

I ja, starkt övertygad 
5 nej, inte starkt övertygad 25 
9 annat svar: 

Fråga 24D 

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

1 vänsterpartiet 
2 socialdemokraterna 
3 centerpartiet 
4 folkpartiet 
5 moderata samlingspartiet 
6 kds - kristdemokratiska samhä//jpartiet 
7 miljöpartiet - de gröna 
8 ny demokrati 
9 annat parti: 
98 vet inte/vill ej svara 26A 



I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
N 
9 
98 

Fråga 25 

Vilket parti tycker Du näst bäst om? 

MARKERA (JM MÖJLIGT ENDA,~T E77' /'ART/ 

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - kristdemokratiska samhäll.\partiet 
miljöpartiet - de gröna 
ny demokrati 
annat parti: ________ _ 
vet inte/vill ej svara 



Fråga26A 

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

I VISA SVARSKORT 26AB 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 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• • • • • • • • • • • • • 

långt till varken vänster långt till 

vänster eller höger höger 

ST,fLL NEDANSTAENDE FRAGOR. ANGE 
98 FÖR "VET INTE/VILL EJ SVARA". 

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

A. folkpartiet? 
B socialdemokraterna? 
C. moderata samlingspartiet? 
D. vänsterpartiet? 
E. centerpartiet? 
F. miljöpartiet - de gröna? 
G. kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 
H ny demokrati? 

Fråga 26B 

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

FÖRKLARA - OM SA BEHÖVS -ATT DENNA FRAGA 
GA.LLER UP:S EGEN POLITISKA INSTALLNING 

ups egen placering på vänster-högerskalan 



Fråga 27A 

f)ct talas ibland om en ny grön dimension i svensk politik. Kan Du med hjälp av skalan på 
det här kortet ange var Du tycker att de politiska partierna står på den gröna dimensionen. 

VISA .~VARSKORT 27All 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
• • • • • • • • • • • • • 

inte alls mycket 
ål det långt åt 
grona det gröna 
hl1llet hållet 

.~TAj,J, NEDAN,~JAENDE f'RAGOR. ANCiE 
9N FCIR "Vt:T INTEIVILI. F;J.S'VARA". 

Vi bö~jar med centerpartiet. Var någonstans på skalan skulle l)u vilja placera 
centerpartiet? 

,1. centerpartiet! ... 

B socialden1okrt1tern(1! -

(' moderatt1 samlingspartiet? -· 

[) vänsterpc1rtiet? 
E . _fr_,!kpartiet? .. 

F. mi(jöpartiet - de gröna? -

G. kds - kristdemokrc1tiskt,1 st1mhiil/,\·/Jt1rtiet? 
H. n_y demokrc1ti? --

Fråga 27B 

Var någonstans på skalan skulle l)u vilja placera l)ig själv'? 

FÖRKI.ARA - OM SÅ BEHÖVS - ATl DENNA FRÅGA 
GÄLLER UP:S EGEN POLITISKA INS1'ÄLI.NJNG 

U/JS egen piacer;ng på den gröna dimensionen 



Fråga 28A 

På nästa skala vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras inställning i 
EU-frågan. 

I VISA SVARSKORT 28AB I 

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• • • • • • • • • • • • • 
t 

mycket varken p<1sitiv eller mycket 
negativ till ett negativ till ett svenskt positiv till ett 
svenskt EU- E[J-medlemskap svenskt EU-
medlemskap medlemskap 

,YTAi,I, NEDAN,\'1'ÄENDE FRAGOR. ANGE 
98 F()R "VET INTE/VILL EJ SVARA" 

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

A. .fi,lkpartiet! 
--

B. socialdemokraterna? 
(' moderata samlingspartiet? 
/) vänsterpartiet? 
E. centerpartiet? 
F. mi(jöpartiet - de gröna? 
(]. kds - kristdemokratiska samhällsparliet? 
H. ny demokrati? 

Fråga 28B 

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA 
GÄLLER UP:S EGEN INS'fÄLLNING I FRÅGAN 

ups egen placering när det gäller svenskt EU-medlemskap 



Fråga 29A 

På den här skalan vill vi att Du placerar de olika partierna efter hur Du uppfattar 
deras inställning till hur många flyktingar Sverige bör ta emot. 

V/,\'A ,\'V,4R,'iK(!R7' 29AR 

0 I 2 ] 4 5 6 7 8 9 10 
• • • • • • • • • • • • • 

vi bör vara restriktiva vi bör vara generösa 
när det gäller hur när det gäller hur 
många flyktingar vi t.tr många flyktingar vi tar 
emot i Sverige emot i Sverige 

,'iTALL !vEDAli'iTAENDE Fll1Gl!R. ,1NCiE 
98 l;C)R "V/c'7' IN7'/i/V//,/, /cJ ,',VARA". 

' 
Vi börjar med fi)lkpartict. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? 

A _folk/Jt1rtiet? 
---

B. socialde,nokraferna? 
( - moderata sctmlinRS/JCtrtiet? 

·--

D. vänstcrparliel? 
t· centerJJCtrtiet? 

-· 

F. ,ni(jöparfiel - de Kröntt? 
(_f _ kds - kristdemokratiska sa,nhiill,\partict? 
Il n_y (icmokrati? 

Fråga 29B 

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

l'ÖRKLARA - OM SÅ lll:H()VS - ATT IJ~:NNA FRÅ(iA 
GÄLLER UP:S EGEN INS rÄL.LNING I FRÅGAN 

ups egen p!ttcerinx när det gäller_flyktingfrågan 



Fråga30A 

Vi skulle också vilja att Du placerar partierna på skalan efter hur stor tonvikt Du anser att 
de lägger vid frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor. 

I Vl.~A .~VARSKC)RT JOAB I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• • • • • • • • • • • • • 

läKger mycket lägger mycket 
liten vikt vid stor vikt vid 
jämställdhet jämslälldhet 

STALL NEDAN.~1'AENDE FRAGOR. ANGE 
98 1:öR "VET INT/i/VILL EJ .~VARA". 

' 

Vi börjar 1ned folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? 

A. folkpartiet? --
B. socialdemokrat e rnct? 
( '_ moderata samlingspartiet? 
D. vänsterpartiet? . -- . . 

E. centerpartiet? --

f' miljöpartiet - de gröna? --

CI. kds - kristdemokratiska samhälls1Jt1rtiet'! 
Il ny demokrati? 

Fråga 308 

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

f<'C)RKLARA - !)M .~A BEIIÖV,~ -ATT DENNA FRAGA 
GALJ_f;R l!P.S EGEN IN.~1'jiJ,f"NING I FRAc;AN 

ups egen placering när det gäller_jämställdhet mellan män och kvinnor 



FRÅGA31A 

Tänker Du rösta vid valet i år? 

I 1a 
3 kanske/vet inte 
5 

. 
neJ 

8 vill ej svara 

FRÅGA31B 

UP TANKER RÖSTA, 
.~VARSALTERNATIV I Vilket parti tänker Du rösta på i riksdagsvalet? 

I FRAGA 3/A 

/JP TVEK.~AM ELLER 
TANKER INTE RÖ,\'TA, Om Du skulle rösta, vilket parti skulle Du i så 
S'VAR,~ALTERNATIV 3, 5 fall rösta på i riksdagsvalet? 
ELLER 8 I r'RA GA 3 I A 

I vdnsterpartiet 
2 socialdemokraterna 
3 centerpartiet 
4 .folkpartiet 
5 moderata samlingspartiet 
6 kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
7 miljöpartiet - de gröna 
8 ny demokrati 
9 annat parti:_ 
/() blank! 
I I har inle bestämt sig/vet ej 33 

12 vill ej svara 



Fråga 32 

Du säger att Du tänker rösta på ( .. PARTI, se fråga 31 B) vid årets riksdagsval. Hur viktigt 
är följande skäl vid Ditt val av parti? 

V!.~A ,YVARSK<JRT 32 OCH LA·,y llf'P Af.7'ERNATIVEN 

1 ett av de absolut viktigaste skälen 
2 ganska viktigt skäl 
3 inte särskilt viktigt skäl 
4 inte alls viktigt skäl 
8 vet inte/ville; svara 

LA,Y l!PP ETT ,~KAL I TAGt'T 

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

A. Partiets politik brukar vara till fördel för <len yrkesgrupp jag tillhör'! 

n. Partiet har en bra partiledare? 

C. Jag känner mig som anhängare av partiet? 

D. Partiet har en bra politik i många av <le frågor som debatterats under den senaste 
tiden? 

r:. Partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik? 

F. Partiet har en bra politisk ideologi? 

G. Jag brukar alltid rösta på partiet? 

H. Partiet l1ar bra riksdagskandidater på valsedeln i min valkrets? 



UP FÖDD 16 SEPTEMBER l 973 ELLER SENARE 11-------->> 35A 

Fråga33A 

Röstade Du vid riksdagsvalet 1991? 

I Ja 
3 minns inte säkert, men tro/i en 

5 nej, röstade intelup tror inte up röstade 35A 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 33B 

Vilket parti röstade Du på vid valet 1991? 

I vänsterpartiet 
2 socialdemokraterna 
3 centerpartiet 
4 _folkpartiet 
5 moderata samling:-.partiet 
6 k.ds - kristdemokratiska samhällspartiet 
7 mifjöpartief - de gröna 
8 ny demokrati 
9 annat parti: __________ - - --

98 vet inte/vill ej svara 

FRAGA 34 S1'ALL,~ JN7r: I ETAPP A 



Fråga35A 

Tänker Du rösta vid folkomröstningen om svenskt ElJ-medlemskap senare i år? 

I ja, tänker rösta 
3 kanske, vet inte säkert 
5 nej, tänker inte rösta 35D 
9 vill ej svara 

Fråga 358 

Vilket alternativ tänker Du rösta på? 

I ja-alternativet 
2 nej-alternativet 36 
3 tänker rösta blankt 
./ har inte bestämt sig/vet ej 

. . 
9 vill ej svara 

Fråga 35C 

Vilket alternativ lutar Du närmast åt att rösta på? 

I ja-alternativet 
2 nej-alternativet 
J lutar åt all rösta blankt 36 
,~ vet ej/ville,. svara 

Fråga 35D 

(Jm I)u skulle rösta, vilket alternativ skulle Du då rösta på? 

I _ja-alternativet 
2 nej-alternativet 
3 skulle rösta blankt 
./ har inte bestämt siJ?lvet ej 

. . 
5 tiinker inte röstc1 i_f()/knmrästningen 
9 vill ej svara 

Fråga 36 

Nu skulle jag vilja ställa några frågor on1 riksdagen och riksdagsledamöterna. 

Vl,'iA .\'VAR,'iKC)R!' 36 CJ(:'H LA.,'i lJPP ALTERNAT/VF,N /!!'!' l 7AGJ,;7·, 
I ,JA, 5 NEJ, 8 VET INTE/VILL EJ SVARA. 

Har Du under de senaste åren: 

A, l__.äst artikel eller intervju med någon riksdagsledamot? 
B. Varit på möte eller sammankomst där någon riksdagsledamot framträtt? 
(' .. Skrivit brev eller på annat sätt haft kontakt med någon riksdagsledamot? 



Fråga 37 

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

N!JTERA DA'7' J,'()R,STA NAMN UP N;iMN/iR CJ('H ,S7li!,/, r'C)LJDFRAGAN. GLÖM 
IN1'/c ATT ANTECKNA K!)N (M/K) I DE FALL DET El FRAMGA'R AV r'ÖRNAMNET. 

Vilket parti tillhör han/hon? 

Komn1er Du ihåg namnet på någon mer person? 

,VCJTERA DE TRE F!)LIANIJE NAMNEN ,,OM UP NAMNER !JC:H ,,7ALL 
f,ÖfJ/JJ,'RAGAN 

Vilket parti tillhör han/hon? 

,4N1'E('KNA DE J,'YRA J,'OR,STA NAMN UP NAMNER. 
G/,()M fil PAR1'/BJ,;1'/i(:KN/NG OC.'H KÖN. 

{ .Ja, namn 1: Parti: Kön: ---- --- - - - - - --

Ja, nt1mn 2: Parti: Kön: - - ---

Ja, namn 3: Parti: Kön: ----- ---- . -- . - -

Ja, namn 4: Parti.- Kön - ---- -- -- - - -

8 Nej, kiinner ej till näs.:ot namn/vet inte/vill ej svara 

Fråga 38 

Tror Du att det skulle fattas andra politiska beslul om hälften av politikerna vore kvinnor? 

VISA SVARSKOR'l' 38 

I ja, det skulle fattas andra beslut . . 
2 nej, det skulle inte_f'attas andra beslut 
3 ingen bestämd äsikt i_fi-ägt1n 
0 annat svar: " 
8 vet inte/vill ej svara 



Fråga 39 

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. 

VISA SVAR,\'KORT 39 I 
LA·,, UPP ETT NAMN ITAGETCJC'H ANGE DET PARTI UP NAMNER. 
AN VAND PAR7'/r'ÖRK!JRTNINGARNA. 98 VET IN7'f;/VII.L E,J SVARA. 

A. Birgit 1-<'riggebo? 
B. Göran Persson? 
C. Karl Erik Olsson? 
D. Lars Tobisson? 
E. Marianne Samuelsson? 
F. Johan Lönnroth? 
G. Inger Davidson? 

Fråga 40 

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 l)u inte känner till om 
påståendet är riktigt eller felaktigt. 

VI.SA S'VAR,SKOR'f' 40 

I riktigt påstående 
5 felaktigt påstående 
8 känner inte till/vet ej 
9 vill ej svara 

~- -I LA,, UPP ETT PA,,TAENDE I ,,AIVDER 

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

8. Sveriges riksdag har 349 ledamöter 
C. Den öppna arbetslösheten i Sverige är idag mindre än 5 procent 
D. Cirka 10 procent av alla som bor i Sverige är fddda utomlands 
E. Riksdagen har bestämt att det högaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken 

skall slutfdrvaras utomlands 
f". Spanien är medlem i EU 

I FRAGC)RNA 41 - 43 ,,TALL,, INTE I ETAPP A I 



Fråga 44A 

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

VL~A SVAR,\'KCJR1' 44A CJC:H /,A,~ (Il'!' ALTERNATIVEN 

I förvärvsarhetande 
2 har heredskapsarbete/ungdomspraktik/A!,(J 
3 genomgår arhetsmarknadsulbildning 
4 arbetslös 
5 ålderJpensionär 
6 _förtid.\pensiunär 
7 hemarbetande 
8 studerande 
9 annan grupp (t1nge vilken): -

98 vet inte/vill ej svara 

Fråga 44B 

Har Du tidigare haft förvärvsarbete? 

I 
. 

Ja 
5 neJ 45A 
9 vill ej svt1ra 

Fråga 44C 

I lur länge sedan är det Du senast lOrvärvsarbetade? 

I Mindre än 1 år sedan 
2 1 - 3 ilr sedan Vl,~A .~VAR,\'K!)RT 44C 
3 4 - JO år sedan 
4 ,ner än I U är sedan 
7 annat svt1r_· -.~ vet inte/vill ej svara 

Fråga 44D 

Vilket yrke har/hade Du? 

TILLAGGS'FRÄGA J,c)R ATT Fi!R- Vilket slags arbete sysslar/sysslade 
J'YfJl,J(;A YRKESUPPGIFTEN Du huvudsakligen med? 

:yrke!sysselsdttning: 
. - - --- --- ----- ----

r-RACiAN -~TAL/,.~ HADE T/1,1, YRKES'VERK,~AM UP /JC'fl TIDIGARE YRKE,\'-
VERKSAM UP. (JM UP 1'fDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVA.ND,~ FOR MU-
Lt:RIN!;ARNA MED C)RDEN "!JADE" /)(:H ",~Y.~.~l,ADE" 



Fråga 44E 

Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 

I heltid 
2 deltid 
9 vill ej svara 

Fråga 44F 

Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? 

verksamhet: 

Fråga 44G 

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

F(JRMULERINGEN ",~(JM DU HÖRDE TILL" ANVANDS OM UP TIDIGARE 
VARIT YRKESVERK,5AM, OCH FRAGAN ,5KALL DA AVSE UPs ,5ENA,5TE YRKE 

I VISA SVAR,5KORT 44G I 
I ljiinsteman 
2 tjänsteman med arbetsledande_fUnktion 
3 tjänsteman med_f(iretagsledande funktion 

4 arbetare 
5 arbetare med arbetsledande.funktion 
6 egenanställd arbetare 

7 jordbrukare: ingen anställd 
8 jordbrukare: en eller flera anställda 

9 _företagare: ingen anställd 
ID företagare: 1-9 anställda 
Il företagare: JO eller fler anställda 

12 annan svar: --- - - --- -

Fråga 44H 

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

I statlig 
2 kommunal (även landstingskommunal) 
3 privat 
7 annat svar: - .... ·----- --
9 vill ej svara 



Fråga 45A 

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

I 
. 

JU 
5 ne1 
8 vet inte 45(: 

9 vägrar svara 46A 

Fråga 458 

Vilken samhällsklass eller samhällsgrupp tänker Du då på? 

ALTERNAJ'JVEN I ()Cfl 2 .~KALL ENDA.~T MARKERAS (JM UP.s .~VAR 
CJRDAGRAN1' ÖVEREN,\',~TAMMER MED DESSA .~VARSAJ.TERNA1'/V ÖVRIGA 
.~VAR ANJ'EC'KNA.~ PA RADr:N F(JR "ANNAN KLASS' f:LLER GRIJPP" 

I arbetarklass 

2 medelklass 46A 

7 annan klass eller grupp: 
- R vet inte/vill ej svara 

• Fråga 45C 

Man talar iblai1d om arbetarklass och n1edelklass. Vilken av dem anser Du att Du skulle 

kunna räknas till? 

I t1rbetarklass 
2 medelklass 
3 ingen av tlessa tva 
7 annat svar: 
8 vet inte 
9 vägrc1r svara 



Fråga 44E 

Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 

I heltid 
2 deltid 
9 vill ej svara 

Fråga 44F 

Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? 

verksamhet: 

Fråga 44G 

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

FORMULERINGEN "SOM DU HC)RDE TILL" ANVA.ND.~ CJM UP TIDIGARE 
VARIT YRKESVERK.~AM, OCH FRÄGAN SKALL DA AV.~E UPs SENASTE YRKE 

VISA .~VAR.~KORT 44G 

I tjänsteman 
2 tjänsteman med arbetsledande funktion 
3 tjänsteman med_f(iretagsledande _funktion 

4 arbetare 
5 arbetare med arbetsledande funktion 
6 egenanställd arbetare 

7 jordbrukare: ingen anställd 
8 _jordbrukare: en eller flera anställda 

9 företagare: ingen anställd 
JO företagare: 1-9 anställda 
Il .företagare: JO eller fler anställda 

12 annan svar: . .. -.. . 

Fråga 44H 

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

I statlig 
2 /aJmmunal (även landstingskommunal) 

3 privat 
7 annat svar: . . - -- -
9 vill ej svara 



Fråga 46A 

Bedriver Du får tillfället någ{)n tiJrm av studier som syftar till en examen eller 
yrkesutbildning? 

OBS' [IP S<)M PA FRA<;A 44A .~VARAJ' ",\'Tl!DERAND!i" 
.~KAJ.I. r:NDA.~J' HA J'ILLAGGS'FRAGAN 

I 
. 

JU 
2 ' ne.J 
9 vill ej svc,ra 

TILI.A(i(i,~FRACiA (JM VI' .~VA RAR "JA" 

Studerar Du på heltid eller deltid? 

I heltid 
2 deltid 
7 annat svar: • ---- - ... . 

9 vill ej svara 

Fråga 46B 

Vilken skolutbildning har Du genomgått/Vilken skolutbildning genomgår Ou? 

TILLA(;C,\'f"RAGA F(JR FY/.l.l(iA SVAR ' Har Du någon annan praktisk 
eller teoretisk utbildning? 

I folkskolenivä enbart 6- eller 7-ärig_fölkskola 
2 grundskolenivå 8- eller 9-årig grund-, enhets- eller kommunal mellanskola 
3 )'.fkesskolenivå yrkes- och ldrlingsskola, verk,·tadc,sskola, I-årig 

handelsuthildninR 
4 realskolenivå realskola, .flick\·kola, _/Olkhögskula. etc 
5 ' ' • 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstilul, studerande gyn1nas1en1va 

JJå denna nivå 
6 studentnivå 3-årigt XJ'mnasiu1n,teknisk1 gymnt1sium eller handelsgymnasium, 

studerande på denna nivä 
7 universitetsnivå universitets- och högskolestudier, studerande på dennt1 nivä 

8 ve! inte/vill ei svar,1 
10 annan utbildning: 

.. . . . --

(JM FLERA AV,~VAR,~ALTERNATJVEN 1-7 AR TILLAMPLl(;A BEH/JVER 1'.NDA,~T 
DET .~(JM !!AR HÖGST N/JMMER MARKERA,~. (JM UP AVl,AGl" EXAMEN ELLER 
INTE .~PELAR INGEN R<JLL. VI AR f;NDAST INTRE,~.~ERADE AV IJh"N HCJGSTA 
NlVA UP .~TUDERARJ,~TUDERAT PA. VIIJ l'VEK,~AMMA FALL ANTECKNA /ll's 
.~VAR VIIJ "ANNAN UTBILDNING". 



• 

Fråga47A 

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. 
I far Du personligen under de senaste två tre åren råkat ut fbr något eller några av dessa 
problem? 

VI.SA ,SVAR,\'K!JRT 47AB 

T/l,l.AGG,Sf'RACiA CJM Vilket av dessa problem har Du råkat ut for? 
Ul' ,SV.4RAR .JA 

N(!TERA DE l'Ri!HLEM Uf' RAKA1' /JT p·1)R. 
!•LER Alv E1"/' KAN f,()REKC!MMA 

I vid något eller några tilifällen_/Orsökt_få arbete de två lre senaste åren, men inte fått 

2 
ndgot 
.f'örsökt_/G arbeta heltid men endast fått arbeta deltid 

3 tvingats ta ett arbete under tnina kvalifikationer 

4 blivit permitterl1dlfristiilld men.f{,ltt nyttjobb inom en månad 

5 blivit permitterad!ff'iställd och gått arbetslös mer iin en milnad 

6 genomgått AMS'-utbildning 
7 blivit förtidspensionerad, delvis pga arbetsmarknadsskäl 

8 .\ysslat med heredskapsarbetelungdom.\JJraktik/ALU 

9 råkat utför annat JJrohlem JJå arbetsmarknaden (ange vilket): . 

. . . 
. -- - .. --- .. 

95 nej, har inte råk{1l ut .för något problem på arbetsmt1rkn{1den 

98 vet inte/vill ej svara 

Fråga 478 

Är det någo11 eller några i Din familj som under de senaste två tre åren råkat ut för något 
eller några av dessa problem? 

VJ.\'A .SVAR.'iK(!R7' 47.1B 

I ja, någon i u1,s.fami(i har råkat utjhr /Jroblem 

5 nej, ingen httr drahhats 
,~ vet inte/vill ej svara 



Fråga 48A 

Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för två tre år sedan, har den 
förbättrats, f6rblivit ungefär densamma eller har den försämrats? 

I jhrhätlrats 
2 .förblivit unge.far densamma 
3 försämrats 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 48B 

I lur har enligt f)in uppfattning den svenska ekonomin förändrats under de två tre senaste 
åren. Har den fdrbättrats, förblivit ungefar densamma eller har den försämrats? 

I _förbättrats 
2 förblivit ungejår densamma 
3 _försämrats 
7 annat svar - - . . - -

8 vet inte/vill ej svara 

Fråga49A 

Om l)u nu ser framåt, hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att fOrändras 
under de närmaste två tre åren? Kommer den att förbättras, förbli ungcfar densamma eller 
kommer den att försämras? 

1 förbättras 
2 förbli ungefär densamma 
3 _/Orsämras 
7 annat svar: 

- - . -

8 vet inte/ville; svara 

Fråga 49B 

l1ur tror I)u att den svenska ekonomin kommer att förändras under de närmaste två tre 
åren? Kommer den att förbättras. förbli ungefar densamma eller kommer den all 
försämras? 

I förbättra:,· 
2 förbli ungefär densamma 
3 försämras 
7 annat svar: --- . . - -

8 vet inte/vill ej svara 



Fråga 50A 

Är Du medlen1 av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon 
annan yrkesorganisation? 

I /V 

5 
, 5/A neJ 

8 vill ej svar,1 

TJJ,i,AGG.~F·RAl;A CJM IJI' .\'VARAR .IA Vilken organisation är 
Du medlem av? 

or,,,;:anisationens namn: -- --·· -- -· --

- - -· 
-· - - - - --

AN1'/,;(:'KNA !N1'E F(JRK/)RTNIN(; /JTAN Hk'LA (JRGANI,~ATI/!N,~NA}J-
NJ,;'/·. ()M Ul' NAMNr,'R NAMNr:T PA E,V FA('KLJ(; H[JVlll)()R(lANlSATION 
(L<J, T('() ELLER .\'A(-(J}, .~KALL Dl! r'RAGA V/1,KET F//RB/JND Ul' 
T/Ll,H<)R /JC'H ANTc.C'KNA DJ,,'7'7'A ,~/JM F<)RE7'.4GAR(!RGAlvl.~ATI/JN 
RA.KNA,\' (JC'K,~A J/!RDBRUK.~!)RGANl,\'ATI/JN 

Fråga 508 

Är Du aktiv ,nedlcrn av ( ... (JR(iA1'lL\'Al'/()1V)'? Med aktiv menar jag att 1nan går på möten 
• - -nagra ganger per ar. 

I _i,1. aktir 
5 nej, inte aktiv 
7 annat svar: - - ----- --------

8 l'CI inte/vill ei svara 



Fråga SIA 

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

I /Q 

5 • 52 ne1 
8 vet inte/vill ej svara 

T//,I,A·c;cs·J<'RAGA OM UP SVARAR JA Vilket parti eller 
politisk organisation 
är Du medlem i? 

parti: 
. . - - - -

polilisk orxanisafion: -- --- . -

SKRIV UPP NAMNEN PÅ DET PARTI/ DE ORGANISATIONER 
UP NÄMNER. FLER ÄN EN ORGANISA 1·10N KAN FÖREKOMMA 

Fråga 51B 

Är llu aktiv medlem av (. .. PARTI/POLIT/,SK !)R!]AN/,SAI,C!N)'! Med aktiv menar jag att 
man går på n1ötcn några gånger per år. 

I ja, aktiv 
5 nej, inte aktiv 
0 annat svar: - ------ ----- --- . -- ---

8 vet inte/vill ej svara 



-

Fråga 52 

Det firms olika sätt att söka åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i 
samhället. Har Du under det senaste året gjort något av filljande? Jag menar då sådant so1n 
Du gjort för något ändamål som inte bara rör Dig själv eller Din familj. 

VISA .~VAR,~KCJR7' 52 

I 
5 
8 

Ja 
• 

neJ 
vet inte/vill ej svara 

LA,~ [!I'!' EN AKTIVITET I T1G/c·1· 

~Iar Du under det senaste året: 

A. 

B. 

C. 

Il. 

E. 

F. 

(3. 

Kontaktat politiker? 

Kontaktat tjänsteman i stat eller kon1mun? 

Burit eller satt upp kampanj märke? 

Skrivit under namninsamling? 

Deltagit i demonstration? 

Bidragit ekonomiskt eller samlat in pengar? 

Kontaktat eller med\-'erkat i massn1e<lia? 

FRA<;,152 .~T/ILJ,.\' Elv!JA,~T I /<'(JRVAL 



Fråga53A 

Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, i någon frikyrka eller 
någon annan kyrka eller samfund? 

VISA SVARSKORT 53A CJCH LÄS UPP ALTERNATIVEN 

SOM GUDSTJAN,~T RAKNAS OCKSA TEX RADIO- oc:·H TV-GUD.~TJANST 
OCH SJUKHUSANDAKT 

I minst en gång i månaden 
2 några gånger om året 
3 mera sällan 
4 aldrig 54 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 54 

Fråga 53B 

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

I statskyrkan 
2 .frikyrka (ange vilken):_ 

-- - - - --
3 annan kyrka eller saff!fund (ange vilken): 

-- - - -
7 annat svar: 

--. --- - -- . 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 54 

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

VISA ,~VAR,~KORT 54 OCH I.A:S UPP AL7'ERNATIVEN 

I gfftlsammanboende 
2 ensamstående: änka/änkling 
3 ensamstående: ogift/frånskild 56 
7 annat svar: 

.. ,. - -- --
9 vill ej svara 



Fråga 55A 

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

V/,SA !,VAR,SK(JRT 55A !)C'll L,4,\' [!/'I' ALTERNA'f'IVEN 

I förvdrvsarbetandc 

2 har heredskapsarhetelungdomsJJraktik 1AL [/ 

3 gcnomxår arbetsmarknadsutbildning 

./ arbetslös 
5 älder.spensioniir 
6 fhrtid,\pensionär 
- hemarhetande , 
8 sfuderande 
9 c1nnan grupp (t1nge vilken): - - - -

10 vill ej svara 

Fråga 55B 

l lar han/hon tidigare förvärvsarbetat? 

I 
. 

_l(l 

5 neJ 56 

9 vill ej svara 

l<'råga 55(: 

Vilket yrke har/hade l)in make/maka/sa1nmanboende'? 

T!L,l .ÄC,GSFRÅGA FÖR A-i--r FÖR-
Vilket slags arbete sysslar/sysslade 

han/hon huvudsakligen med? 
rYDLIGA YltKESllPP(,\FrEN 

JTke 1.\vsselsiitt ning: - --- - -- -- -

Fråga 55D 

Arbetar/arbetade han/hon heltid eller deltid? 

I heltid 
2 deltid 
9 vill ej svaret 

Fråga 55E 

Vilket är/var den huvudsakliga verksamheten vid hans/hennes arbetsplats? 

verksan1het: - - ... - - - -



Fråga SSF 

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

FORMULERINGEN "SOM DIN MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE HÖRDE TILL" 
ANVANDS OM MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE TIDIGARE VARIT YRKES-
VERKSAM, OCH FRAGAN SKADA AVSE DENNES ,~ENASTE YRKE 

I VISA SVARSKORT 55F I 
I tjänsteman 
2 tjänsteman med arbetsledande funktion 
3 tjänsteman med företags/edande funktion 

4 arhetare 
5 arbetare med arbetsledande funktion 
6 egenanställd arbetare 

7 jordbrukare: ingen anställd 
8 jordbrukare: en eller.fiera anställda 

9 företagare: ingen anställd 
10 företagare: 1-9 anställda 
il företagare: I O eller fler anställda 

12 annat svar: 
- -- - ---

Fråga SSG 

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

I statlig 
2 kommunal (även landstingskommunal) 
3 privat 
7 annat svar: 

------ -

9 vill ej svara 

Fråga 56 

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

VJ,~A ,~VARSKORT 56 OC'H LAS UPP ALTERNATIVEN 

I arbetarfamilj 
2 tjänstemannafami/.j 
3 högre tjänstemannafami(j I akademikerfamil_j 
4 jordbrukarfamilj 
5 företagarfamilj 
7 annat svar: ----··-
8 vet inte/vill ej svara 

' 



Fråga 57 

Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen 
på det här kortet. 

VISA .\'VAR,SK(JRT 57 (!('H LA·,s l!PP ALTERNATIVEN 

I ren land\·bygd i cr.Jverige 
2 mindre tätort i 5•,'verige 
3 stad eller större tätort i ,5verige 

4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 
5 annat land i Norden 
6 land uta11för Norden 
7 annat svar: ---- ----- - - -

8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 58A 

Ups nuvarande bostad 

I lantgård eller ensamliggande villa pä landsbygden 
2 villa eller radhus i småhusomräde 
3 lägenhet i,fl-er/Gmi(jshus i höghusområde 
4 lägenhet i fl-er.fan1iljshus (ej höghusområde) 
7 annan bostad: -- . - -----. 

Fråga 58B 

Hyr eller äger Du Din nuvarande bostad? 

I hyr bostaden 
2 iiger hostaclen (även hostadsrdlt, insatsliigenhet) 
- annat svar: - --------- --- . ---- --------- - ----

9 vill ej svarlJ 



1 
5 
7 
9 

Fråga 59 

Har Du några hemmavarande barn under 18 år? 

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

. 
Ja 
neJ 
annat svar: 
vill ej svara 

barnets/barnens kön och ålder: ___________________ _ 

INTERVJUARENS NOTERINGAR 
EFTER AVSLUTAD INTERVJU: 

Var bor uv? 
' 

1 ren landsbygd 
2 mindre tätort 
3 stad eller större tätort 

7 ev. anm: _______ ~ 

Ja, up önskar.fa "RED(JGÖREL.~E 91" □ 

.la, up önskar få "REDOGÖRELSE 94" (klar 1995) □ 



I 
I 

I 

•• 

V ALUNDERSOI<NING 1994 
ETAPP B EFTERV ALSINTERVJUER 

07024 

iervjuarnummor 

Tid for intervjun 
datum: ________ _ 

från klockan: ______ _ 

till klockan: --------

För Statsvetenskapliga institutionens anteckningar 

1 2 3 

s 6 7 

UB-nummer 

Ups födelseår 

4 

8 

man 

kvinna 

För frågor och information om 1994 års va/undersökning vand Dig till 
valforskningsprogrammet i Göteborg: 

Sören Holmberg, Mikael Gilljam eller Per Hedberg 
Statsvetenskapliga institutionen 
Spriinglcullsgatan 19 
411 23 Göteborg 
telefon 031 - 773 1227, 773 1221, 7731199 

I UAJl!JIHI t(NfllllYlll 
STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
GOTEBOAGS UNIVERSITET 

/ 





• 

• 
• 

j 
I 

INTRODUKTION 

Vi har tätt 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 fä veta vad någon enskild person har svarat på våra frågor. Själv har 
jag naturligtvis tystnadsplikt. 

1 
2 
3 
4 
7 
8 

Fråga 1 

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

I VISA svARSKORT 1. Ll·s UPP ALTERNATIVEN. 

läser aldrii nyheter och artiklar om politik 
läser nyheter och artiklar om politik nåion iåni 
läser ofta nyheter och artiklar om politik 

3 

läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varie dai 
annat svar: _______________________ _ 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 2 

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

VISA SVARSKORT 2. UPPREPA FRAGAN 
.---~ FÖR VARJE OMRADE. 

1 läser i stort sett allt 
2 läser ganska mycket 
3 läser inte särskilt mycket 
4 läser ingenting/nästan ingenting 
8 vet inte/vill ej svara 

A. rikspolitik? 
B. lokalpolitik/kommunala frågor? 
C. politik i andra länder/utlandssidorna? 



Fråga3 

När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se 
på/lyssna på ( ... NYHETSPROGRAM)? 

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

1 
2 
3 
4 
7 

I 6-7 dagar i veckan 
2 3-5 dagar i veckan 
3 1-2 dagar i veckan 
4 mera sällan 
5 aldrig 
8 vet inte/vill ej svara 

A. Rapport i TV2? 
B. Aktuellt i TV:s Kanal 1? 
C. Ekots långa nyhetssändningar i Sveriges Radio? 
D. Nyheterna i TV 4? 
E. Nyhetsprogrammet 3 minuter i TV3? 

Fråga 4 

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 

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

mycket intresserad 
ganska intresserad 
inte särskilt intresserad 
inte alls intresserad 
annat svar: -----------------------



--------------------------------------- ---~ 

• 

1 
2 
3 
4 
7 
8 

1 
5 
7 
8 

1 
5 
8 

Fråga 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 

mycket ofta 
ganska ofta 
inte särskilt ofta 
inte alls 
annat svar: _______________________ _ 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 6 

Om Du tänker på valet i år. Var det någon eller några frågor som var viktiga för 
Dig när det gäller vilket parti Du röstade på vid riksdagsvalet den 18 september? 

ja 
nej, ingen fråga viktig 
röstade inte i riksdagsvalet 
vet inte/vill ej svara 

I OM UP SVARAR JA I 
Vilken eller vilka frågor? 
fråga(or): ______________________ _ 

I TILLAGGSFRAGA FÖR FYLLIGA SVAR 

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

ja 
nej 
vet inte/vill ej svara 

Vilken eller vilka ytterligare frågor? 
fråga(or): ----------------------

I FRAGA 7 STÄLLS EJ I DENNA ETAPP 



Fråga8 

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

VISA SVARSKORT 8. STÄ.LL NEDANSTÄENDE FRÄGOR I EN FÖLJD FÖR 
VART OCH EIT AV FRÄGEOMRÄDENA. 

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

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

ANGE DE PARTIER UP NÄMNER VID RESPEKTIVE FRÄGEOMRÄDE. FLERA 
PARTIER ÄR MÖJLIGA. ANVÄND PART/FÖRKORTNINGARNA. VID FLERA 
NÄMNDA PARTIER SKRIV MELLANSLAG MELLAN FÖRKORTNINGARNA. 
ANVÄND KODERNA 90 FÖR ALLA PARTIER, 95 FÖR INGET PARTI OCH 98 
FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA. 

Sysselsättningsfrågor 

Miljöfrågor 

Skattefrågor 

Frågor som rör Sveriges ekonomi 

Energi- och kärnkraftsfrågor 

Frågor som rör svensk utrikes- och 
säkerhetspolitik 

Frågor som rör social trygghet 

Frågor som rör barnomsorg 

Frågor som rör den europeiska 
unionen EU 

Flyktingfrågor 

Frågor som rör lag och ordning 

Frågor som rör jämställdhet 
mellan män och kvinnor 

Skol- och utbildningsfrågor 

Partier som har 
en bra politik 

Partier som har 
en dålig politik 

\ 
i 



• 

Fråga9A 

På det här kortet finns en slags skala. 

I VISA SVARSKORT 9AC 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 de olika partierna. 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 +I +2 +3 +4 +5 .. • • • • • • • • • • • • ... ... , .. 

ogillar varken gillar gillar 

starkt eller ogillar starkt 

--- LÅ·s UPP EIT PARTI ITAGETOCHSTALLNEDANSTAENDEFRÄGA. 

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-

VET INTE VILL EJ SVARA =98. 

V ar skulle Du vilja placera: 

A. centerpartiet? 
B. moderata samlingspartiet? 
C. vänsterpartiet? 
D. folkpartiet? 
E. socialdemokraterna? 
F. miljöpartiet - de gröna? 
G. kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 
H ny demokrati? 

Fråga9B 

Om Du skulle använda samma skala för partiledarna och några andra ledande 
politiker, var skulle Du placera: 

A. Olof Johansson? 
B. Carl Bildt? 
C. Gudrun Schyman? 
D. Bengt Westerberg? 
E. Ingvar Carlsson? 
F. Birger Schlaug? 
G. Alf Svensson? 
H Vivianne Franzen? 
1 Anne Wibble? 
J. Mona Sahlin? 
K Maria-Pia Boethius? 



I 

l 

I 
2 
3 
4 
7 
8 

Fråga9C 

Om Du skulle använda samma skala för några olika grupper och organisationer, 
var skulle Du placera: 

A. SAF - Svenska Arbetsgivareföreningen? 
B. LO - Landsorganisationen? 
C. TCO - Tjänstemännens Centra/organisation? 
D. SACO-Sveriges Akademikers Centra/organisation? 
E. LRF - Lantbrukarnas Riksförbund? 
F. Kampanjorganisationen Ja till Europa? 
G. Kampanjorganisationen Nej till EU? 
H Miljörörelsen? 
1 Kvinnorörelsen? 
J. Organisationer för homosexuella? 
K Svenska kyrkan (=stats kyrkan)? 
L. Frikyrkorna? 
M Flyktingar som har kommit till Sverige? 

Fråga 10 

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 10 

mycket stort förtroende 
ganska stort förtroende 
ganska litet förtroende 
mycket litet förtroende 
annat svar: _______________________ _ 
vet inte/vill ej svara 

I FRÄGA 11 STALLS EJ I DENNA ETAPP 



Fråga 12 

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

VISA SVARSKORT 12 OCH LAS UPP ALTERNATIVEN I 
1 mycket bra förslag 
2 ganska bra förslag 
3 varken bra eller dåligt förslag 
4 ganska dåligt förslag 
5 mycket dåligt förslag 
8 vet inte/vill ej svara 

--- LAS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNDER I 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 

A. Minska den offentliga sektorn? 
B. Minska försvarsutgifterna? 
C. Minska de sociala bidragen? 
D. Höja skatten på höga inkomster? 
E. Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare? 
F. Minska inkomstskillnaderna i samhället? 
G. Drastiskt minska de sociala välfårdsutgifterna för att minska budget

underskottet och statsskulden? 
H. Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen 

kultur? 
I. Bedriva mer av sjukvården i privat regi? 
J. Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande? 
K. Höja vin- och spritpriserna kraftigt för att begränsa alkoholmissbruket och 

alkoholskadorna i samhället? 
L. Förbjuda alla former av pornografi? 
M. Begränsa rätten till fri abort? 
N. Avskaffa vårdnadsbidraget? 
0. Ta emot färre flyktingar i Sverige? 
P. Minska u-hjälpen? 
Q. Stoppa privatbilismen i innerstäderna? 
R. Behålla kärnkraften, även efter år 2010? 
S. Stoppa planerna på att bygga en bro över Öresund? 
T. Slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften i den svenska 

berggrunden? 
U. Öka möjligheten att välja inte bara parti utan också personer i svenska val? 
V. Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun? 
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Fråga 13A 

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 prisstegringarna) eller har 
Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

I VISA SVARSKORT 13 I 
arbetslösheten 
inflationen {löne- och prisstegringarna) 
ingen bestämd åsikt i frågan 
annat svar: 

14A 

------------------------
vet inte/vill ej svara 14A 

Fråga 13B 

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

bestämd uppfattning 
mera tveksam 
annat svar: _______________________ _ 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 14A 

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

I VISA SVARSKORT 14 I 
i huvudsak för kärnkraften 
i huvudsak emot kärnkraften 
ingen bestämd åsikt i frågan 
annat svar: 

15A 

------------------------
vet inte/vill ej svara "'- 15A 

Fråga 14B 

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

bestämd uppfattning 
mera tveksam 
annat svar: ------------------------
vet inte/vill ej svara 

f 



Fråga 15A 

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

I VISA SVARSKORT 151 

1 i huvudsak för ett svenskt medlemskap i EU 
2 i huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EU 
3 ingen bestämd åsikt i frågan "-- 15C 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 

.... 15C -
Fråga 15B 

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

1 bestämd uppfattning 
2 mera tveksam 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 15C 

I J FRÄGORNA 15C OCH 15DANVÅNDS PARTIFÖRKORTNINGARNA 

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

parti(er): 

98 vet inte/vill ej svara/minns ej 

Fråga 15D 

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

parti(er): 

98 vet inte/vill ej svara/minns ej 
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Fråga 16 

TILL UP SOM PA FRÄGA 15A UPPGAV ATT HAN ELLER HON AR I 
HUVUDSAK FÖR ELLER I HUVUDSAK EMOT ETT SVENSKT 
MEDLEMSKAP I EU (SVARSALTERNATIV 1 ELLER 2 I FRÄGA 15A). 

Vilka är de viktigaste skälen till att Du är för/emot ett svenskt medlemskap i EU? 

UP SOM SAGT SIG VARA I HUVUDSAK FÖR ETT SVENSKT MEDLEM
SKAP I EU FRÄGAS OM SINA SKAL FÖR DETTA. UP SOM SAGT SIG 
VARA I HUVUDSAK EMOT ETT SVENSKT MEDLEMSKAP I EU FRÄGAS 
OM SINA SKÅL FÖR DETTA. 

TILLÅ.GGSFRÄGA FÖR 
FYLLIGA SVAR 

svar: 

t-------,;- ... Är det något ytterligare 
skäl Du vill nämna? 

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

vet inte/vill ej svara 

Fråga 17 

I den politiska debatten finns olika förslag om Sveriges framtida förhållande till 
EU. Vilket av förslagen stämmer bäst överens med Din uppfattning? 

I VISA svARSKORT 17 ocH LA·s UPP ALTERNATWEN 

Sverige bör inte vara med i EU, och det nu gällande EES-avtalet bör sägas upp 
Sverige bör inte vara med i EU, men bör bibehålla ett EES-avtal med EU 
Sverige bör vara med i EU, men avstå från sådana saker som t ex 
försvarssamarbete och gemensam valuta 
Sverige bör vara med i EU i enlighet med det framförhandlade avtalet mellan 
Sverige och EU:s medlemsstater 
Sverige bör vara med i EU och på sikt verka för ett förenande av EU:s 
medlemsländer till ett Europas förenta stater 
ingen bestämd åsikt i frågan 
annat svar: ____________________ _ 

vet inte/vill ej svara 

f 



Fråga 18 

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

VISA SVARSKORT 18 I 
Jag läser upp en åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. 

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

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 i det här landet att staten i 
fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till 
medborgarna 

Fråga 19 

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

VISA SVARSKORT 19 I 

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

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 

I FRAGA 20 STÄLLS EJ I DENNA ETAPP 

j 



Frågall 

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 att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att 
ett förslag är dåligt. 

I VISA SVARSKORT 21 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... • • • • • • • • • • • .. 
.. ~ .. ~ .. ~ 

mycket varken bra mycket 

dåligt eller dåligt bra 

förslag förslag förslag 

.---+--Il FRÄGA OM ETT FÖRSLAG I TAGET. VET INTE/VILL El SVARA=98 I 
V ad 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 mer jämställdhet mellan män och kvinnor 
I. Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden 
J. Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning 
K. Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot 

människor från andra länder, med andra religioner och levnadssätt 

f 



Fråga22 

Om Du tänker på läget i Sverige, hur oroande uppfattar Du att följande saker är 
inför framtiden? 

I v1sA svARSKORT 22 ocH u·s UPP ALTERNATIVEN 

1 mycket oroande 
2 ganska oroande 
3 inte särskilt oroande 
4 inte alls oroande 
8 vet inte/vill ej svara 

i-----u·s UPP EN SAK 1 sÅ.NDER I 

A. Miljöförstöringen? 
B. Ekonomisk kris? 
C. Situationen i Ryssland? 
D. Ökat antal flyktingar? 
E. Stor arbetslöshet? 
F. Tilltagande våldsbrottslighet? 
G. Att Sverige dras in i krig? 
H. Att Sverige blir mindre demokratiskt? 

I FRAGA 23 STÅ°LLS EJ I DENNA ETAPP 
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- - - - - -- -- --------

Fråga24A 

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 som 
t ex folkpartist, socialdemokrat, moderat, centerpartist, vänsterpartist, miljöpartist, 
kds:are eller nydemokrat. Eller har Du inte någon sådan inställning till något av 
partierna? 

ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 
vet inte/tveksam 
ne1: betraktar sig inte som anhängare av något parti 
vill inte svara 

Fråga24B 

Vilket parti tycker Du bäst om? 

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna 
ny demokrati 

24D 

annat parti: _______________________ _ 

vet inte/vill ej svara ..... 26A 

Fråga24C 

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

ja, starkt övertygad 

I 
nej, inte starkt övertygad ► 25 
annat svar: 

Fråga24D 

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

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - bistdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna 
ny demokrati 
annat parti: --------------------------
vet inte/vill ej svara ""- 26A 

r 
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Fråga 25 

Vilket parti tycker Du näst bäst om? 

I MARKERA OM MÖJLIGT ENDAST EIT PARTI 

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna 
ny demokrati 
annat parti: __________________________ _ 
vet inte/vill ej svara 



Fråga26A 

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

I VISA SVARSKORT 26AB 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 lä~e siffra väljer Du. Och ju 
mer till höger Du tycker att ett parti står desto ~siffra väljer Du. 

0 1 2 3 4 5 6 ... • • • • • • • 
~~ Al. 

långt till varken vänster 
vänster eller höger 

STÅ°LL NEDANSTAENDE FRAGOR. ANGE 
98 FÖR "VET INTE/VILL EJ SVARA". 

7 8 9 10 

• • • • ► 

A~ 

långt till 
höger 

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

A. folkpartiet? 
B. socialdemokraterna? 
C. moderata samlingspartiet? 
D. vänsterpartiet? 
E. centerpartiet? 
F. miljöpartiet - de gröna? 
G. kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 
H ny demokrati? 

Fråga26B 

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS -AIT DENNA FRAGA 
GÅ.LLER UP:S EGEN POLITISKA INSTÅ°LLNING 

ups egen placering på vänster-högerskalan 

~' 

' 



J 

j 
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Fråga27A 

Det talas ibland om en ny grön dimension i svensk politik. Kan Du med hjälp av skalan på 
det här kortet ange var Du tycker att de politiska partierna står på den gröna dimensionen. 

I VISA SVARSKORT 27AB I 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 .. . 1 

• • • • • • • • • 

inte alls 
åt det 
gröna 
hållet 

mycket 
långt åt 
det gröna 
hållet 

STÅ°LL NEDANSTAENDE FRAGOR. ANGE 
.---+--1 98 FÖR "VET INTE/VILL El SVARA". 

-
-
-
-
-
-
-
-

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

A. centerpartiet? 
B. socialdemokraterna? 
C. moderata samlingspartiet? 
D. vänsterpartiet? 
E. folkpartiet? 
F. miljöpartiet - de gröna? 
G. kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 
H ny demokrati? 

Fråga27B 

V ar någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA 
GÄLLER UP:S EGEN POLITISKA INSTÄLLNING 

ups egen placering på den gröna dimensionen 



Fråga28A 

På nästa skala vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras inställning i 
EU-frågan. 

I VISA SVARSKORT 28AB I 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
◄ • • • • • • • • • • • ► 

t t t 
mycket varken positiv eller mycket 
negativ till ett negativ till ett svenskt positiv till ett 
svenskt EU- EU-medlemskap svenskt EU-
medlemskap medlemskap 

------1----1 STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR. ANGE 
98 FÖR "VET INTE/VILL EJ SVARA" 

-
-
-
-
-
-
-
-

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

A. folkpartiet? 
B. socialdemokraterna? 
C. moderata samlingspartiet? 
D. vänsterpartiet? 
E. centerpartiet? 
F. miljöpartiet - de gröna? 
G. kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 
H ny demokrati? 

Fråga28B 

V ar någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA 
GÄLLER UP:S EGEN INSTÄLLNING I FRÅGAN 

ups egen placering när det gäller svenskt EU-medlemskap 

' 



.--1---1 
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Fråga29A 

På den här skalan vill vi att Du placerar de olika partierna efter hur Du uppfattar 
deras inställning till hur många flyktingar Sverige bör ta emot. 

I VISA SVARSKORT 29AB I 
0 ... . 1 

• 
2 

• 

vi bör vara restriktiva 
när det gäller hur 
många flyktingar vi tar 
emot i Sverige 

3 

• 
4 

• 
5 

• 
6 7 

• • 

STALL NEDANSTAENDE FRAGOR. ANGE 
98 FÖR "VET INTE/VILL EJ SVARA". 

8 

• 
9 10 

• 

vi bör vara generösa 
när det gäller hur 
många flyktingar vi tar 
emot i Sverige 

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

A. folkpartiet? 
B. socialdemokraterna? 
C. moderata samlingspartiet? 
D. vänsterpartiet? 
E. centerpartiet? 
F. miljöpartiet - de gröna? 
G. kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 
H ny demokrati? 

Fråga 29B 

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

FÖRKLARA-OMSÅBEHÖVS-ATTDENNAFRÅGA 
GÄLLER UP:S EGEN INSTÄLLNING I FRÅGAN 

ups egen placering när det gäller flyktingfrågan 



Fråga30A 

Vi skulle också vilja att Du placerar partierna på skalan efter hur stor tonvikt Du anser att 
de lägger vid frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor. 

I VISA SVARSKORT 30AB I 
0 I 2 3 4 5 6 ... • • • • • • • 
~~ 

lägger mycket 
liten vikt vid 
jämställdhet 

STALL NEDANSTAENDE FRÄ.GOR. ANGE 
.----+---i 98 FÖR "VET INTE/VILL EJ SVARA". 

7 8 9 10 

• • • • -... 

lägger mycket 
stor vikt vid 
jämställdhet 

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

A. folkpartiet? 
B. socialdemokraterna? 
C. moderata samlingspartiet? 
D. vänsterpartiet? 
E. centerpartiet? 
F. miljöpartiet - de gröna? 
G. kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 
H ny demokrati? 

Fråga30B 

V ar någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

FÖRKLARA - OM SA BEHÖVS -ATT DENNA FRÄ.GA 
GALLER UP:S EGEN INSTALLNING I FRÄ.GAN 

ups egen placering när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor 

' 

r 
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FRÅGA31A 

Röstade Du vid valet i år? 

ja 
ja, men inte i alla valen 
nej, röstade inte i något av valen 
vägrar svara 

FRÅGA31B 

- .... ►-31F 

~ 33A 

.,.... 
STÄLL DE TILLÄMPLIGA 
AV FRAGORNA 31B-31D 

Vi hade ju flera val samtidigt i år. 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): -----------
blankt 
vill ej svara 

Fråga31C 

Vilket parti röstade Du på i valet till kommunfullmäktige? 

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna 
ny demokrati 
annat parti (ange vilket): __________ _ 
blankt 
vill ej svara 

RÖSTKORT VID INTERVJUNS SLUT FÖR UP SOM 
VÅ.GRAR BESVARA FRAGA 31A ELLER 31B. 
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Fråga31D, · 

OM UP ENLIGT UB BOR I GÖTEBORG, 
MALMÖ ELLER PÅ GOTLAND (HAR EJ 
LANDSTINGSVAL) GÅ TILL FRÅGA 3 IE 

Vilket parti röstade Du på i landstingsvalet? 

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna 
ny demokrati 

t------ .... ~~ 31 E 

annat parti (ange vilket): __________ _ 
blankt 
vill ej svara 

Fråga31E 

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

under sista veckan före valet 
tidigare under hösten och sommaren 
up visste sedan länge hur up skulle rösta 
annat svar: __________________ _ 
vet inte/vill ej svara 

Fråga31F 

FRAGA 31F STÄLLS ENDAST TILL UP SOM INTE RÖSTAT I 
RIKSDAGSVALET 1994. FRAGAN GÄLLER ENBART RIKSDAGSVALET 

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

,.. 

, I TILLAGGSFRAGA OM UP AR TVEKSAM 11-.....;>• Vilket parti är det mest troligt 
· att Du skulle röstat på? 

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna 
ny demokrati 
annat parti (ange vilket): __________ _ 
blankt 
vill ej svara I GA TILL FRAGA 33A 

t 
I 

' l 



Fråga32 

Du säger att Du röstade på (...PARTl se fråga 31B) vid årets riksdagsval. 
Hur viktiga var följande skäl vid Ditt val av parti? 

I VISA SVARSKORT 32 OCH LÄ°S UPP ALTERNATWEN 

1 ett av de absolut viktigaste skälen 
2 ganska viktigt skäl 
3 inte särskilt viktigt skäl 
4 inte alls viktigt skäl 
8 vet inte/vill ej svara 

---- LAS UPP E1T SKAL I TAGET I 
Om Du använder ett av svaren på kortet, hur viktigt var det att: 

A. Partiets politik brukar vara till fördel för den yrkesgrupp jag tillhör? 

B. Partiet har en bra partiledare? 

C. Jag känner mig som anhängare av partiet? 

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

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

F. Partiet har en bra politisk ideologi? 

G. Jag brukar alltid rösta på partiet? 

H. Partiet har bra riksdagskandidater på valsedeln i min valkrets? 
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I UP FÖDD 16 SEPTEMBER 1973 ELLER SENARE 

Fråga33A 

Röstade Du vid riksdagsvalet 1991? 

ja 

1--------.►..,. 35A 

minns inte säkert, men_tr_o_t,.1,,i·g~en ____ _ 

nej, röstade inte/up tror inte up röstade ,-------►~ 35A 
vet inte/vill ej svara _ 

Fråga33B 

Vilket parti röstade Du på vid valet 1991? 

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna 
ny demokrati 

r 

r 

annat parti: ________________________ _ 

vet inte/vill ej svara 

Fråga34 

FRÄGA 34 STÄLLS ENDAST TILL PART/BYTARE, DVS UP SOM RÖSTADE PÅ 
ANNAT PARTI VID RIKSDAGSVALET 1991 (FRÄGA 33B) Å.N HAN/HON RÖSTADE 
PÅ VID RIKSDAGVALET 1994 (FRÄGA 31B). NOTERA 2 OM UP INTE HAR RÖSTAT 
ANNORLUNDA I ÅR JAMFÖRT MED 1991. UP SOM INTE UPPGIVIT NÅGOT 
PARTI PÅ FRÅGA 31B SKALL INTE HA FRÅGAN r 

I årets riksdagsval röstade Du på ( ... PARTI, se.fråga 31B). För tre år sedan, i riksdagsvalet 
1991, röstade Du på ( ... PARTI, se.fråga 33B). Vad var det som fick Dig att rösta r 
annorlunda i år jämfört med 1991? 

I TILLÅ'GGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR 

V ar det något mer som fick dig att rösta annorlunda i år? 

svar:. __________________________ _ 

up har inte inte röstat annorlunda i år jämfört med 1991 

vet inte/vill ej svara 
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Fråga35A 

Tänker Du rösta vid folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap senare i år? 

ja, tänker rösta 

nej, tänker inte rösta i------,i►r 35D 

kanske, v-e-t-:-in_t_e-sa~ .. ke-rt----------,1 

vill ej svara _ 

Fråga35B 

Vilket alternativ tänker Du rösta på? 

ja-alternativet I nej-alternativet 36 
tänker rösta blankt 
har inte bestämt sig/vet ej 
vill ej svara 

Fråga35C 

Vilket alternativ lutar Du närmast åt att rösta på? 

ja-alternativet 
nej-alternativet 
lutar åt att rösta blankt 

..... 36 
vet ej/vill ei svara 

Fråga35D 

Om Du skulle rösta, vilket alternativ skulle Du då rösta på? 

ja-alternativet 
nej-alternativet 
skulle rösta blankt 
har inte bestämt sig/vet ej 
tänker inte rösta i folkomröstningen 
vill ej svara 

Fråga36 

Nu skulle jag vilja ställa några frågor om riksdagen och riksdagsledamöterna. 

VISA SVARSKORT 36 OCH LÄ°S UPP ALTERNATIVEN ETI' I TAGET. 
1 JA, 5 NEJ, 8 VET INTE/VILL El SVARA. 

A. 
B. 
C. 

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? 
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Fråga37 

Känner du till namnet på någon eller några av de personer som stod på partiernas valsedlar 
i Din valkrets infor riksdagsvalet? 

NOTERA DET FÖRSTA NAMN UP NÅ.MNER OCH STALL FÖLJDFRÅGAN. GLÖM 
INTE AIT ANTECKNA KÖN (M/K) I DE FALL DET EJ FRAMGAR AV FÖRNAMNET. 

Vilket parti tillhör han/hon? 

Kommer Du ihåg namnet på någon mer person? 

NOTERA DE TRE FÖLJANDE NAMNEN SOM UP NAMNER OCH STÅ°LL 
FÖLJDFRÅGAN 

Vilket parti tillhör han/hon? 

ANTECKNA DE FYRA FÖRSTA NAMN UP NÄMNER. 
GLÖM EJ PART/BETECKNING OCH KÖN 

Ja, namn 1: --------------- Parti: 

Parti: Ja, namn 2: _______________ _ 

Ja, namn 3: ---------------- Parti: 

Ja, namn 4: Parti: ----------------
Nej, känner ej till något namn/vet inte/vill ej svara 

Fråga38 

Kön: 

Kön: 

Kön: 

Kön 

Tror Du att det skulle fattas andra politiska beslut om hälften av politikerna vore kvinnor? 

I VISA sv ARSKORT 38 

ja, det skulle fattas andra beslut 
nej, det skulle inte fattas andra beslut 
ingen bestämd åsikt i frågan 
annat svar: __________________ _ 

vet inte/vill ej svara 



J 

Fråga39 

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 39 I 
LÄ°S UPP ETT NAMN I TAGET OCH ANGE DET PARTI UP NÄ°MNER. 

----- .... ANVÄND PART/FÖRKORTNINGARNA. 98 VET INTE/VILL EJ SVARA. 

-
-
-
-
-
-
-

A. Birgit Friggebo? 
B. Göran Persson? 
C. Karl Erik Olsson? 
D. Lars Tobisson? 
E. Marianne Samuelsson? 
F. Johan Lönnroth? 
G. Inger Davidson? 

Fråga 40 

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

I VISA SVARSKORT 40 

I 
5 
8 
9 

riktigt påstående 
felaktigt påstående 
känner inte till/vet ej 
vill ej svara 

.-----LlSUPPE1TPASTAENDEl~NDER 

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

B. Sveriges riksdag har 349 ledamöter 
C. Den öppna arbetslösheten i Sverige är idag mindre än 5 procent 
D. Cirka 10 procent av alla som bor i Sverige är födda utomlands 
E. Riksdagen har bestämt att det högaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken 

skall slutförvaras utomlands 
F. Spanien är medlem i EU 
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Fråga41A 

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

I FRAGORNA 41A-DNOTERASALLA PARTIER UP NÄMNER. 
ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA MED MELLANSLAG 
EFTER VARJE PARTI ANTECKNA Ä.VEN SVARET ''ALLA 
PARTIER" (KOD 90). 

ja 
nej 
vet inte/vill ej svara 

I TILLÅ.GGSFRAGA OM UP SVARAR JA 

Från vilket eller vilka partier? 

parti(er): ________________________ _ 

kommer inte ihåg från vilket parti 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 41B 

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

ja 
nej 
vet inte/vill ej svara 

I TILLÅ.GGSFRÄGA OM UP SVARAR JA 

Vilket eller vilka partier? 

parti(er): _________________________ _ 

kommer inte ihåg vilket parti 
vet inte/vill ej svara 
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Fråga41C 

Inför årets val, hade Du personliin besök i hemmet eller blev Du upprinid från något parti? 

I VISA SVARSKORT 41C 

ja, personligt besök i hemmet 
ja, blev uppringd 
ja, både personligt besök och uppringd 
nej 
vet inte/vill ej svara 

TILLAGGSFRÄGA OM UP SVARAR JA. OM UP BADE FAIT PERSONLIGT BESÖK 
OCH BLIVIT UPPRINGD, ANTECKNA EFTER VARJE PARTI (B) FÖR BESÖK, (T) 
FÖR UPPRINGD ELLER (BT) FÖR BADE BESÖK OCH UPPRINGD. 

Från vilket eller vilka partier? 

parti(er): _________________________ _ 

kommer inte ihåg från vilket parti 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 41D 

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

ja 
nej 
vet inte/vill ej svara 

I TILLAGGSFRAGA OM UP SVARAR JA 

Från vilket eller vilka partier? 

parti(er): _________________________ _ 

kommer inte ihåg från vilket parti 
förvärvsarbetar inte 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 41E 

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

ja 
nej 
annat svar: ______________________ _ 

vet inte/vill ej svara 



Fråga 42 

il 
Såg Du den avslutande partiledardebatten i TV fredagen före valet den 18 september? 

: I VISA SVARSKORT 42 I 
1 ja, såg hela partiledardebatten 

1:1 
2 ja, såg en del av partiledardebatten 
5 nej, såg inte partiledardebatten 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 
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Fråga 43 

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

STALL NEDANSTAENDE FRÅGA FÖR VARJE PARTI OCH ANTECKNA DE 
FRÅGOR OCH PROBLEM SOM UP UPPGER FÖR RESPEKTWE PARTI. 
ANGE 5 FÖR NEJ OCH 8 FÖR VET INTE VILL EJ SVARA. 

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

I TILLÅ'GGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR I 
Kan du nämna något ytterligare som (...PARTI) lade tonvikt vid? , 
Socialdemokraterna 
svar: 

J 
8 nej/vet inte/vill ej svara 

Folkpartiet 
svar: 

8 nej/vet inte/vill ei svara 
Moderata samlingspartiet 
svar: 

8 nej/vet inte/vill ej svara 
Centerpartiet 
svar: 

8 nej/vet inte/vill ej svara 
Vänsterpartiet 
svar: 

8 nej/vet inte/vill ej svara 
Miljöpartiet - de gröna 
svar: 

8 nej/vet inte/vill ej svara 
KdS - kristdemokratiska samhällspartiet 
svar: 

8 nej/vet inte/vill ej svara 
Ny demokrati 
svar: 

8 nej/vet inte/vill ej svara 
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Fråga44A 

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

VISA SVARSKORT 44A OCH LAS UPP ALTERNATIVEN I 

förvärvsarbetande 
har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ ALU 
genomgår arbetsmarknadsutbildning 
arbetslös 
ålderspensionär 
förtidspensionär 
hemarbetande 
studerande 
annan grupp (ange vilken): __________ _ 
vet inte/vill ej svara 

Fråga44B 

Har Du tidigare haft förvärvsarbete? 

ja 
nej 
vill ej svara 

Fråga44C 

Hur länge sedan är det Du senast :förvärvsarbetade? 

Mindre än 1 år sedan 
1- 3 år sedan 
4 -10 år sedan 
mer än 10 år sedan 

..... 45A 

I VISA SVARSKORT 44C I 
annat svar: _________________ _ 

vet inte/vill ej svara 

Fråga44D 

Vilket yrke har/hade Du? 

TILLAGGSFRÄGA FÖR A1T FÖR
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN 

..... 
Vilket slags arbete 
sysslar/sysslade Du 
huvudsakligen med? 

yrke/sysselsättning: -----------------
FRÄGAN STALLS BADE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE YRKES
VERKSAM UP. OM UP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVÄNDS FORMU
LERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH "SYSSLADE". 
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Fråga44E 

Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 

heltid 
deltid 
vill ej svara 

Fråga 44F 

Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? 

verksamhet: ---------------------

Fråga44G 

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

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

I VISA SVARSKORT 44G I 
tjänsteman 
tjänsteman med arbetsledande funktion 
tjänsteman med företagsledande funktion 

arbetare 
arbetare med arbetsledande funktion 
egenanställd arbetare 

jordbrukare: ingen anställd 
jordbrukare: en eller flera anställda 

företagare: ingen anställd 
företagare: 1-9 anställda 
företagare: 10 eller fler anställda 

annan svar: --------------------------
Fråga44H 

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

statlig 
kommunal (även landstingskommunal) 
privat 
annat svar: ---------------------------
vill ej svara 
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Fråga45A 

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

ja 
nej 
vet inte ► 45C 
vägrar svara 46A 

Fråga 45B 

Vilken samhällsklass eller samhällsgrupp tänker Du då på? 

ALTERNATIVEN 1 OCH 2 SKALL ENDAST MARK.ERAS OM UP:s SVAR 
ORDAGRANT ÖVERENSSTÅ.MMER MED DESSA SVARSALTERNATIV. ÖVRIGA 
SVARANTECKNASPA RADEN FÖR ''ANNAN KLASS ELLER GRUPP". 

arbetarklass 
medelklass ---------►- 46A ------annan klass eller grupp: _____________________ _ 

vet inte/vill ej svara 

Fråga45C 

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

arbetarklass 
medelklass 
ingen av dessa två 
annat svar: ________________________ -J 

vet inte 
vägrar svara 
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Fråga46A 

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

OBS! UP SOM PA FRÅGA 44A SVARAT "STUDERANDE" 
SKALL ENDAST HA TILLAGGSFRÅGAN 

ja 
nej 
vill ej svara 

I TILLAGGSFRÅGA OM UP SVARAR "JA" 

Studerar Du på heltid eller deltid? 

heltid 
deltid 
annat svar: _________________________ _ 
vill ej svara 

Fråga 46B 

Vilken skolutbildning har Du genomgått/Vilken skolutbildning genomgår Du? 

I TILLAGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR --►- Har Du någon annan praktisk 
eller teoretisk utbildning? 

folkskolenivå 
w.mdskol~nivå 
yrkesskolenivå 

realskolenivå 
liO'Wlasienivå 

studentnivå 

universitetsnivå 

vet inte/vill ej svara 
annan utbildning: 

enbart 6- eller 7-årigfolkskola 
8- eller 9-årig grund-, enhets- eller kommunal mellanskola 
yrkes- och lärlingsskola, verkstadssskola, I-årig 
handelsutbildning 
realskola, flickskola, folkhögskola. etc 
2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande 
på denna nivå 
3-årigt gymnasium,tekniskt gymnasium eller handelsgymnasium, 
studerande på denna nivå 
universitets- och högskolestudier, studerande på denna nivå 

OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-7 AR TILLAMPLIGA BEHÖVER ENDAST 
DET SOM HAR HÖGST NUMMER MARKERAS. OM UP AVLAGT EXAMEN ELLER 
INTE SPELAR INGEN ROLL. VI AR ENDAST INTRESSERADE AV DEN HÖGSTA 
NIVA UP STUDERAR/STUDERAT PA. VID TVEKSAMMA FALL ANTECKNA UPS 
SVAR VID ''ANNAN UTBILDNING". 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

95 
98 

1 
5 
8 

Fråga47A 

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 personli1:en under de senaste två tre åren råkat ut för något eller några av dessa 
problem? 

I VISA SVARSKORT 47AB I 
TILLÅ.GGSFRÅ.GA OM 
UPSVARARJA ► Vilket av dessa problem har Du råkat ut för? 

NOTERA DE PROBLEM UP RÅ.KAT UT FÖR. 
FLER ÄN E1T KAN FÖREKOMMA 

vid något eller några tillfällenförsöktfå arbete de två tre senaste åren, 
men inte fått något 
försökt få arbeta heltid men endast fått arbeta deltid 
tvingats ta ett arbete under mina kvalifikationer 
blivit permitterad/friställd menfått nytt jobb inom en månad 
blivit permitterad/friställd och gått arbetslös mer än en månad 
genomgått AMS-utbildning 
blivit förtidspensionerad, delvis pga arbetsmarknadsskäl 
sysslat med beredskapsarbetelungdomspraktik/ ALU 

f) 

råkat ut för annat problem på arbetsmarknaden (ange vilket): ________ _ 

nej, har inte råkat ut för något problem på arbetsmarknaden 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 47B 

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

I VISA SVARSKORT 47 AB I 
ja, någon i ups familj har råkat ut för problem 
ne1: ingen har drabbats 
vet inte/vill ej svara 
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Fråga48A 

Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för två tre år sedan, har den 
förbättrats. förblivit ungefil.r densamma eller har den forsämrats? 

förbättrats 
förblivit ungefär densamma 
försämrats 
annat svar: ---------------------------
vet inte/vill ej svara 

Fråga48B 

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

förbättrats 
förblivit ungefär densamma 
försämrats 
annat svar __________________________ _ 

vet inte/vill ej svara 

Fråga49A 

Om Du nu ser framåt, hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att förändras 
under de närmaste två tre åren? Kommer den att förbättras, förbli ungefär densamma eller 
kommer den att försämras? 

förbättras 
förbli ungefär densamma 
försämras 
annat svar: ---------------------------
vet inte/vill ej svara 

Fråga49B 

Hur tror Du att den svenska ekonomin kommer att förändras under de närmaste två tre 
åren? Kommer den att förbättras, förbli ungefär densamma eller kommer den att 
försämras? 

förbättras 
förbli ungefär densamma 
försämras 
annat svar: ---------------------------
vet inte/vill ej svara 
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FrågaSOA 

Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon 
annan yrkesorganisation? 

ja -----------------. nej ~, -------.1►~ 51A 
vill ej svara 

I TILLÄ°GGSFRÄGA OM UP SVARAR JA r-1--------1►• Vilken organisation är 
· · Du medlem av? 

organisationens namn: --------------------
~ 

ANTECKNA INTE FÖRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAM-
NET. OM UP NÅMNER NAMNET PA EN FACKLIG HUVUDORGANISATION tt 
(LO, TCO ELLER SACO), SKALL DU FRÄGA VILKET FÖRBUND UP 
TILLHÖR OCH ANTECKNA DEJTA. SOM FÖRETAGARORGANISATION 
RÅKNAS OCK.SA JORDBRUKSORGANISATION 

Fråga 50B 

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

ja, aktiv 
nej, inte aktiv 
annat svar: ________________________ It, 
vet inte/vill ej svara 
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Fråga51A 

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

ja 
nej 
vet inte/vill ej svara 

I TILLAGGSFRAGA OM UP SVARAR JA 

i------,►~ 53A 

-----►- Vilket parti eller 
politisk organisation 
är Du medlem i? 

parti: __________________________ _ 

politisk organisation: _____________________ _ 

SKRIV UPP NAMNEN PÅ DET PARTI I DE ORGANISATIONER 
UP NÄMNER. FLER .Ä1'l EN ORGANISATION KAN FÖREKOMMA 

Fråga 51B 

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

ja, aktiv 
nej, inte aktiv 
annat svar: -------------------------
vet inte/vill ej svara 

I FRAGA 52 STALLS EJ I DENNA ETAPP 



Fråga53A 

Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, i någon frikyrka eller 
någon annan kyrka eller samfund? 

VISA SVARSKORT 53A OCH LA.'S UPP ALTERNATWEN I 
SOM GUDSTJÄNST RA.'KNAS OCKSA TEX RADIO- OCH TV-GUDSTJÄNST 
OCH SJUKHUSANDAKT 

1 minst en gång i månaden 
2 några gånger om året 
3 mera sällan 
4 aldrig 

,._ 
54 ~ 

7 annat svar: ~ .... 
8 vet inte/vill ej svara ~ 54 

Fråga53B • 
Brukar Du för det mesta gå i statskyrkan, i någon frikyrka eller i någon annan kyrka eller 
samfund? 

1 stats kyrkan 
2 frikyrka (ange vilken): 
3 annan kyrka eller samfund (ange vilken): 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 

' 
Fråga 54 

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

VISA SVARSKORT 54 OCH LA.'S UPP ALTERNATWEN I 
• 1 gift/sammanboende 

2 ensamstående: änka/änkling 
3 ensamstående: ogift/frånskild .... 

56 
7 annat svar: 
9 vill ej svara 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
5 
9 

1 
2 
9 

FrågaSSA 

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

VISA SVARSKORT 55A OCH LAS UPP ALTERNATIVEN 

förvärvsarbetande 
har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ ALU 
genomgår arbetsmarknadsutbildning 
arbetslös 
ålderspensionär 
förtidspensionär 
hemarbetande 
studerande 

I 

annan grupp (ange vilken): ____________________ _ 
vill ej svara 

Fråga 55B 

Har han/hon tidigare förvärvsarbetat? 

ja 
nej 
vill ej svara 

Fråga55C 

56 

Vilket yrke har/hade Din make/maka/sammanboende? 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT FÖR
TYDLIGA YRKESUPPGIFTEN 

~----1::►Vilket slags arbete sysslar/sysslade 
han/hon huvudsakligen med? 

yrke/sysselsättning: _______________________ _ 

Fråga55D 

Arbetar/arbetade han/hon heltid eller deltid? 

heltid 
deltid 
vill ej svara 

Fråga55E 

Vilket är/var den huvudsakliga verksamheten vid hans/hennes arbetsplats? 

verksamhet: --------------------------



I 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
JO 
11 

12 

I 
2 
3 
7 
9 

I 
2 
3 
4 
5 
7 
8 

Fråga55F 

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

FORMULERINGEN "SOM DIN MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE HÖRDE TILL" 
ANVÄ°NDS OM MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE TIDIGARE VARIT YRKES
VERKSAM, OCH FRAGAN SKADA AVSE DENNES SENASTE YRKE 

I VISA SVARSKORT 55F I 
tjänsteman 
tjänsteman med arbetsledande funktion 
tjänsteman med företags ledande funktion 

arbetare 
arbetare med arbetsledande funktion 
egenanställd arbetare 

jordbrukare: ingen anställd 
jordbrukare: en eller flera anställda 

företagare: ingen anställd 
företagare: 1-9 anställda 
företagare: I 0 eller fler anställda 

annat svar: _________________________ _ 

Fråga55G 

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

statlig 
kommunal (även landstingskommunal) 
privat 
annat svar: --------------------------
vill ej svara 

Fråga 56 

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 Ll·s UPP ALTERNATIVEN 

arbetarfamilj 
tjänstemannafamilj 
högre tjänstemannafamilj I akademikerfamilj 
jordbrukarfamilj 
företagarfamilj 
annat svar: --------------------------
vet inte/vill ej svara 



Fråga 57 

V ar någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen 
på det här kortet. 

I VISA SVARSKORT 57 OCH LJS UPP ALTERNATIVEN I 
1 ren landsbygd i Sverige 
2 mindre tätort i Sverige 
3 stad eller stö"e tätort i Sverige 
4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 
5 annat land i Norden 
6 land utanför Norden 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej 'svara 

Fråga 58A 

Ups nuvarande bostad 

1 lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 
2 villa eller radhus i småhusområde 
3 lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde 
4 lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde) 
7 annan bostad: 

Fråga58B 

Hyr eller äger Du Din nuvarande bostad? 

1 hyr bostaden 
2 äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 
7 annat svar: 
9 vill ej svara 



Fråga59 

Har Du några hemmavarande barn under 18 år? 

I OM UP sv ARAR JA, FRÅGA EFTER VARJE BARNS KÖN OCH ÅLDER 

ja 
nej 

I 
1 
5 
7 
9 

annat svar: ________________________ _ 

vill ej svara 

barnets/barnens kön och ålder:, __________________ _ 

HAR UP VÄGRAT LÄMNA UPPGIFT 
OM SIN RÖSTNING 1994? 

Om up vägrar besvara fråga 31A eller 31B 
skall Du nu fråga om up vill lämna upplys
ningar om sin röstning på röstningskorteL 
Låt i så fall up själv fylla i kortet och själv 
klistra igen kuvertet. 

Anteckna numret på 
röstningskortet här. 

Ja, up önskar få "REDOGÖRELSE 91" 

INTERVJUARENS NOTERINGAR 
EFTER AVSLUTAD INTERVJU: 

Var bor u,p? 

1 ren landsbygd 
2 mindre tätort 
3 stad eller större tätort 

7 ev. anm: _______ _ 

□ 
Ja, up önskar få "REDOGÖRELSE 94" (klar 1995) □ 
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SCB STATISTISKA C[NlHAlBYRAN STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
GÖTEBORGS UNIVERSITET 

VALUNDERSÖKNING 1994 

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, om Du hade möjlighet att se den avslutande partiledardebatten i TV, hur Du avser 
att rösta i den kommande folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap och vad Du tycker om 
val rörelsen. 

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 18 september? 

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

FRÅGA6A 
Vilket alternativ tänker Du rösta på i folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap den 13 
november? 

□ Tänker rösta ja 
□ Tänker rösta nej 
□ Tänker rösta blankt 
□ Har inte bestämt mig ännu 
□ Tänker inte rösta i folkomröstningen 

FRÅGA6 B 

Till Dig som på fråga 6A uppgivit att Du ännu inte bestämt 
Dig eller att Du inte tänker rösta i folkomröstningen. 

Om Du skulle rösta i folkomröstningen, vilket alternativ lutar Du närmast åt att rösta på? 

□ Lutar närmast åt att rösta ja 
□ Lutar närmast åt att rösta nej 
□ Lutar närmast åt att rösta blankt 

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 
Folkpartiet 
Moderata samlingspartiet 
KdS - Kristdemokratiska Samhällspartiet 
Miljöpartiet - de gröna 
Ny demokrati 

Gynnades 
i TV 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Varken gynnades 
eller missgynnades 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Missgynnades 
iTV 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



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 

FRÅGA 10 
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 'D □ □ 
KdS - Kristdemokratiska Samhällspartiet □ □ □ 
Miljöpartiet - de gröna □ □ □ 
Ny demokrati □ □ □ 

FRÅGA 11 

något mer mycket mer 
negativ negativ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

Har Ditt förtroende för följande grupper och institutioner förändrats under årets valrörelse? 

förtroendet förtroendet förtroendet förtroendet förtroendet 
har ökat har ökat har varken har minskat har minskat 
mycket något ökat eller något mycket 

minskat 
Politikerna □ □ □ □ □ 
Journalisterna □ □ □ □ □ 
Opinionsinstituten □ □ □ □ □ 

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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