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21 Röstade Ni vid valet den 14 september i år? Ja • 1 
Hej 2 
Vill 'inte - svara 3 

22X (Till 21 si) a Har Ni något emot att säga vil- Högern ......... 1 
ket parti Ni röstade på? Folkpartiet .......... 2 

Bonde förbundet .c»,.. 3 
Socialdemokraterna 4 
Kommunisterna 5 
Annat parti 6 
Vill inte svara 7 

23 Röstade Er make (-a) i år? Ja 1 
Nej 2 
Vet inte 3 

24X (Till 21s2)s Har Ni något emot att säga vil- Alternativ nr 
ket parti Ni skulle ha valt om Ni hade röstat? Tveksam mellan partier 8" 
(Anteckna alternativ enl. 22) Vet inte 9 

25X (Om tveksam mellan olika partier i år) 2 Vilka Alternativ nr 
partier tvekar Ni mellan? (Anteckna alterna
tiv enl. 22) 

26^* (Till 242l-6)s Att Ni inte röstat i år "beror Kandidater 1 
det på att Ni haft något emot någon eller någ- Re pr» i riksdag 2 
ra av det partiets kandidater, att Ni haft nå- Re pr. i fullmäktige . • 3 
got emot vad partiets representanter uträttat Annat (Vad? 
i riksdag eller fullmäktige eller något annat 4 
hos det partiet och i så fall vad? Inget särskilt ............. 5 

X 
27 Minns Ni om Ni röstade vid kommunalvalet 1946? Höstade 1 

Röstade, inte. ...... 2 
Minns inte 3 
Vill ej svara 4 

2GX (Till 2721)2 Kommer Ni ihåg vilket parti Ni Alternativ nr 
då röstade med? (Anteckna alternativ enl. 22) 

29 Minns Ni om Ni röstade vid riksdagsvalet 1OAA° -.Röstade 1 
.ivibs'sade isntö »-.»••»••••••••• 2 
Minns inte 3 
Vill ej svara 4 

30X (Om ej röstat i år, 1946 eller 1944)s När 
röstade Ni senast vid ett allmänt val? 

31X (Till 2122)2 Skulle Ni vilja säga, varför Ni *.. 
inte röstade i år? 

Tjänar ingenting till ...... X 
Vill inte säga R 

(Till 2122)2 Skulle Ni ha röstat i år om det 
varit riksdagsval? 

Ja ..... 
Nej .... 
Ve t inte 

1 
2 
3 
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x 
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39 

46 

47 

48 
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(Om "aldrig röstat" enl. 30) ° Skulle Ni vilja 
säga varför Ni aldrig röstat? 

(Om "tjänar ingenting till" på 31 eller 33)° 
Är det någon särskild förändring Ni skulle vil
ja ha genomförd och i så fall vad? 

Känner Ni till om man kan rösta även om man in
te själv kan komma till vallokalen? 

(Till 35°l)" På vad sätt? 

(Till gifta och f. d. gifta)s Har Ni någonsin 
använt äktamakekuvert för röstning? 

Har Ni någon gång använt Er av poströstning? 

(Om "bortrest" enl. fråga 31)» Varför använde 
Ni inte poströstning denna gång? 

Minns Ni vad av följande Ni sett öller haft be
röring med i valpropagandan i år och från vilka 
partier? 1* Fått broschyrer, andra trycksaker 
i brevlådan 2» Sett valaffischer 3* Sett 
valfilmer 4* Sett valannons^r 5» Läst tid
ningsledare eller andra tidningsartiklar om va
let 6» Besökt politiska möten 7* Uppringd 
från något parti 8. Besökt i hemmet eller på 
arbetsplatsen av röstvärvare 9» Bekanta sökte 
övertyga Er om vilket parti som är bäst 0. Nå
gon anhörig sökte påverka Er att rösta med visst 
parti (Yisa kortat? ing^t av detta=X, minns ej--
=H) 

Vilka politiska partiers propaganda tog Ni mest 
intryck av. (Alternativ enl. fråga 22) 

Vilka partiers propaganda stötte Sr mest? 
(Alternativ enl. fråga 22) 

Vilken eller vilka dagstidningar läs^r Ni van
ligen? 

Hur långt hade Ni till vallokalen vid valet i 
-̂ •Dtembör i år? 

Tjänar ingenting till XX 

Vill e j svara R 

Ja 
Nej ... 
Vet int^ 

x 

Ja ............. 1 
Nej 2 
Vet inte 3 

Ja .. ..« 
Nej .... 
Vet inte 

Alternativ nr 
40 Högern 

41 Folkpartiet . 

42 Bondeförb. .. 

43 Socialdem» • • 

44 Kommun i s t e r na 

Alternativ nr 
Vet inte X 

Alternativ nr « 
Vet inte X 

Kv. 
Män 

Gift 1 
Ogift 2 
F.d. gift . 3 

BS 
M 
A , 

.. 11 .. 12 .. 13 .. 14 
- 15 .. l6 .. 17 
.. 21 .. 22 .. 23 .. 24 
•• 25 .. 26 .. 27 .. 28 
.. 29 
•• 31 •• 32 •• 33 34 
- 35 .. 36 - 37 

13-16 FödölSöår: 
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Adresss ....... 

Eget yrke % .... 
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