
1. PARTIPOLITISKA I8®ES» 

Bnfcla frågar 
Foljr-r !H pa något aiått w&å åm politiska åislmssiose» ®m xsa föres mel-
$an ledaöde alla f.rås. olJica partier om de atosra inrike#* eller tifcrik.es-
politiska frågorna? 

lar Hl hört talas om wå^m vid n&m Bertil OMiaf 
fet Ii wm feg© Erlander Sr? 
fem Sr rhmst Iligforaa? 
Ian Hi s%a vilket parti s® fiöftiî aiiiister- tflgfims pepfeseatsrap! 
fitter IE vlrde på att det tians éXMfn rosträtt i Svsrig© oller tycker 
H att det TO-*© lika bra utan allriån rosträtt* 

i- Bet var betydligt fler som rostade i&å valet i Ir la v±å valet dessför
innan* hösten 3S#» Hur gloråe Ii vid 1%6 års val? 

 ̂Eöstaåe Ii vid. valet i år» 19 ŝ tamberl 
/; ¥@r Hi personligen i vallolcalea mh avgav Ä* rost i år! 

Höstade Ii själv personligen t%åt 
Bar «éaga gånger har St deltagit 1 ritsdags- eller te»malvalf 

/. %r valet de» 19 september 1 ir det första allslinna val M någgensin del" 
tagit it 

2* mmxm rivmrnxmet 

fillet parti simile Ä rösta m m det. vore val just i dag? 

IM vilket parti Igmer H att rosta viå valet söndags» dm 19 ŝ teia-

filkiit parti röstade Kl på vta valet na, söndagen åan. 19 septaabw? 
L- Sfefl vill; t parti röstade ili nu senast, 19 september t ar? 

Tind.nr Sid» 

Si »009 »36 104 
31 »013 »38 138 
Si »013 »39 138 
Si »013 »40 139 
Si»016»24 160 

Si »020»21 229 

3i«020»22 229 
311020123 229 
Si 1020 »24 230 
Si »020 »25 230 
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Si»020»30 233 

Si»003»45 13 
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Si »007 »61 90 
Si»009»53 115 
Si »013»70 156 

Si»016»63 178 
B»335»64 223 
Si»020»29 232 



nu i höst* 
sanma parti gom vid föres valet, 190f 

Ronnier Hi vid valet nu. i höst att rosta 
ra valet, 19̂ 6? 

ESstaåe H vid valet nu må «a parti 

a rosta, m 
•1ST 

4töl3 *2! 

vid valet 

A' -i-.' J i-*3 por mcsran 

&< 
/ 
L> 

mTå? vid vilken tiåpvmkt 
:om att rosta nedf 
î 9 H Xär på allvar 

Sr Top det parti, 
viUcaa tidpunkt före i 
det parti ÄL mlitf 

Har SI sågos gång tidigarö rostat sed aimat parti Ha det Ä t&ifer roa» 
ta ®sd i årt I så fall vilket? 

IIÉiäJä̂ 2g 
Mir bestäiad© M Er for om Ii sk h rösta vid. arets valt 

,i0l6*49 

181 

22 

4. »'I, m UHJgf A? PMTI 1943 

i® • « 

Ä sSgs mréfc ir»e 
av parti i Ätt 

tar for rostade li mi m 
 ̂ ¥aå ie® a? att bavtSnma Hr far det parti Si valde i 

l> delete M att valet i år ver särskilt viktigt? Vérfs 
a&got a«rnare vad IE msenart 
Ä röstade inte vid vnlet 194&, me» Si deltog a» sej 
m, berodde det på att !?i tjrek&s valet i år var 
slit eller var ået någon 
var orsaken! 

It» ått M FÖ! 
gare jrn »agol 

'--3; 

Si tOÄO *35,36-37,3̂ -39-40 

W35 »53,54-55 

n 



¥a»taf 11 att det parti rosta må Immm» att gilra m fe~ 
I så fall i vilket speciellt i 

fm é&t mmt Ert parti lovså# ftfra valet #e& som WL iirsldLlt hoppa® 
 ̂partiet skall arbe; ta på? I så fell mät 
Ar det aågot dir skilt H mit dat parti Ml rostsåa pä vid förra 
valet skall hjälpa till att fĤ rkXigat I så fall mA% 

flika två av följande politiska appgtftor tycker Si å&i ar viktigast 
att Ert parti Mfeipar förf 

¥arfor skalle M inte rösta os &st vore fal i dagf 

or vill Ml iat© svara vilket parti fä skulle- rosta på? 

11*003*49-50 

Sii0l6s22»23 

3 »74-75 

År II Särskilt intresserad far é«m Inställr&ag det pgrii som Hi 
eller imgra av följsada frågor? Kaa Hi säga cts 

» Inställning i något 0ll.gr roåpra av deeaa avsaaodea ntgor en 
orsak till att Mi skalle rösta ws&å detf 

it till att Ii tTrslcsa rösta just wb& 

pageös vaå Er ;'ramsta orscir 

se|pi av 10.1 j a 
det parti Mi bastant Br fcä̂ f 

ken till paetiî tetf 

Sit009f37s3S 

5. DE OLIKA PM1 

1 sa fall vilkötf 

Qm, III tvekar Balis® tvn partier» fe 

U Os !fi mx vid s#aast@ valet tveksS® 

1 ansar vara Mttre lin da sBårs? 

par 

£- Tvakada 3tt bBJ ligan sallan tvs p 
stäi®a a* för uarti? I så fall 

aer ip 
partier? 

m säga vil« 

valet i år 

«»013»65-66-03 
Si»016*54 

154-155 
175 

179 



liar % 
tå te/elEep böB feogaraf t&å tycker Ii ̂ SMfe ®m h&B högerset 

fail f^ekm M Mat m horn Ysä tgrcJNr Si säaet om 

fad har Tli mat emot 
W&t <m horn soeiaMemkPate *naf ?aå tycker Ii 
soattttftftrarif 

tolls Äl tema tKs&a Sr att rffeta »I kosinnaist̂ riMf 
Skulle II faaa tllnka st£ r©sta meet kotamnlste* ©ri <!«t wrt Tal 

tåsÄa He- att rists tam flå éet M 

Amm. pcrtlmm tror ?& her ä®ii ÄffH ippfai 
c»a te* I0mi3å»et®»la3?åm å#% aXMiaaa ifilatanået skäll 
liojss i Sverigef 

fllkcit av da jpiltislca part;i#faa i Wmtlim tror Ä mist ©a@rglskt går 
in för att astadkomt eti ailsfa £tfrtl!£fri»g as* iiéô tarasf 

fllket pa*t£ Vop II i-isil går £n ä att .Mssfcsffm åm$dktm%i 
ocb feå tpwlawri gft 

Vilket purt! tres? il Jaest mmtgiskt gär la fSr ett MiaÉra- allrsa göcat-
tÄlSJiiiögf 

filtet psrfci tror Ml mml mmfgifått går in for att Mates ÄMIi pris

filtet ©arti tror ffl mmt • energiskt går is for att fo,eMj 

filkei strfei tror Ii "»00! ̂ nar:l gkt f :V is 

filkst parti tror II »t ©magiskt gir 
firlåIl»Ä$5 

genen' ? 

a "fe©BtsÉ»~ 

filteet parti tror li mmgiskt går In f% att utarbeta 

MUnr SM® 

Si sOQ3 $55-»$6 S® 
SifOfibivita 41-44» grosa 49-52 237-23; 
SliÖ03*5S*59 22 

åUGSMBht* 239-241 
Si#rx>3i61-62 24 

Si1-020f̂ itm 49~$2,grr«m 41*44 241-241 
&t*0C£«9 25 

StiÖl3f64 154 
$ifölé«53 175 
0*335*3? 21? 

SLtGQVta 11 

mmim 40 

Si 1004*32 38 
Si *009*29 101 

Si 8004*33 3? 
5isÖ0fs28 101 

34*00404 39 
Sii009-t27 2Q0 

31*004*36 4H 
Si *009*27 200 

mt®4ö? ' 41 

Si *004*38 41 
Siiöö9«23 98 

Si *004*39 42-
sii«}ft22 m 



Skulle Ä la» tä&ka Ä 
Skulle Ä tema tlaka H 

rösta rf Ögtĵ  
rosta iaeå f< 
:r® 

Kan Hi saga vilka tvr pmtimr: Wi har most 
etofetomg 

för* och vilka 

t isågot annat "D©r® 
fall Yi ti an B? t ©get fiage feestauma på egen lignöf 2 så fall vadt 

Vilken såser M vara å®a- viktigaste icritikeia mt tie 

Jjiesr Ä att det fins® partier iaeå andra Bal i sikte la r@»a statsî  
tre8S4Ni7 Vilket eller vilka partier töntar- Ä åå på? 

Vilket -Äler vilka partier tor Hl arbeta? på »ra st&t3iiagF%̂ !e» 1 

filtet pgrii tror Ii arbetar ivrigast på att ém ea#dMe sedborgarea 
i Sverige skall fS. törsta möjliga peescmliga frihetl 

aester? 
ar .for att Sverige skall 

Vilket parti arbetar ivrigast 
Tet m om måmt parti i sia ift 
fet SI a® imgoi st̂ r de politisk" 

,1 I 

ta klaasiati:5 esseitl 

wai.x-<ä. 

Jtos% el 1 

8m sftfpt ©Hrr sågra partier som H tror feeder att lien kraftigt v; 

,iQu3t4 

Si*013*42 

3ii00?fi%! 

Si *013 5̂  

Sit00i?53 

!1 

12 

4i 

till folkpartiet {skalfrågor) 5 Har stiller H Er till 
faaåe fem påst&ftmni t Folkpartiet är ået parti mm bör rosta 

valet i best» Folkpartiets insöilliiing till see ialiserings-
är ett skäl att rösta på det partiet. Folkpartiet Er inte 

det parit mm hor ha största iVmngåag vid valet» FoUqaartiets 1 4a~ 
re Bertil Ô lia ir éeaa Mste av partileåersa» Aadra p̂ ?tilé3are for-

IÄ ékett<M3isMi. wlitä̂ :6ii. **" 



2hstEllnia.:-0n till ̂ eiaMe©ola?at@̂  (skal&tgGr) * Hsi? ställer H a? 
till .foljancle fm påståenden? t BooUMmmkmfdtMa pmrtiet Sr dot parti 
ma 1x5l* posta på vid valet i höst. 3©elaM<srmkratis&s prtiî s inställ
ning till 3ociGliseriag0plma?ata Sr ett sM!l att räfftfe på det portftat* 
;:kK2ialåar̂ k??aterna är Ma det parti s«a Iwr ha största f̂ aŝ ångeö vM 
valet# .Socialdemokratiska psc*tieia ledade» Tage Krlsad@r# ar tan Imste 
av partiledarna# iMra partiledare företer dea gkonssdska politik®» 
Mttr© Sm Taga leXanäar# 

6# PMTITAfiÅlDSf TO 3$fS Jäs VåL 

fillcet parti röstaå© ii pa vid fci vslet» 19$öf 

¥ilkat parti roaiaåe Ii på vid fes hostas 

flikat pa.'ti rostade li på vid mmst® räUrt? 190t 
Vilket parti röstsäo M på vid valet åaösf<Mrmm9 Imatm l%6t 
!M vilket parti roatså# !fi 1%6't 
Vilket parti skulle 31 ha höstat på os B. hsfiö röstat 1946? 

Kan Hi aS|ligen ange de TUcbigaste skHles» till att 81 Tid förra 
vr.let, 194-6» röstaia ned diet parti Si valdgf 

tfoä.m* 

3i«013»vita 47-51 

Si J0O? s?3 
m«a6i62 



g, m OLM& 

Jkmrmså-é. fr-

Som Ni #©t gick hagm*n fillip-lea vid förra. valet* faä W Br w>pfatt-
till att högern gick tillbaka? 

9# åi mmmmÅ i fått us>» 

?ilka tre av fcO-jaså-© isfcara frågor Si Sr de 

Y®t tror 11 ar orsaken ÄM att ftMmllaseleim inte låf så bra 
temat varat 

Vad av foljaaä© tror Kt isaat bidragit till landets uns&rand© 
ka svårt] 

DOS de 

ekoBosis» 

i aaaet 
att man km sSga att vi i Svarige har det !m eller dåligt 

laade avseenden om mm 4m* ttlns&n till tiåMget? 
»hållandena kunnat mm Mittre? 
starna i JSaerika te4 éet Mttre In ar̂ tama i Sv̂rlget 

tror Ä att de e5férikasslca arbetarna hm? det hrlttref 
starna i %ss!aM har <tet littre as arbetarna i Sverigef 

tror ifi at«- de ryska arbe sena liar det Sfttro? 
det sveaska Sfmliället skall tema mtveelcla sig till 

allt stör-e likhat «e® ryska saÄSU»t eller till allt större UJtet 
med det amerikanska* vilket skulle Ä föredra? 

Anser Hi att det svensfea aanhrllet håll-r på att ntv@ekla sig till m~ 
éan större likhat må det ryska all®? det smeriKonskg? 

rror 

ffilå.sir Sid» 

SI. »ni3»63 153 
3is03.Cs 52 172 
0t335*56 217 

Si »004 »21 33 
St*009*20 97 

Si *003*37-38 9 

Si *003 *27-31 3-5 
Si»003*32-36 6-8 

Si i006»51-53 63 

31*006*54-56 64 

3i»007»52 

Si*007*53 



iö* mmm m m mm wwommtL tfämkmmmå, åm&m 

Mia jjgåfiep 
fai tyaker IE stolle vara svarast att fila ut f<t£t 
I vilka avseenden »kalla Ml Ä?a«st %a«a.aa ffSrfmttriaf av Mra for-
ySålöpä enf 

Betslar H p0?8mL%$m meälmmmgiit till någos förening «r falJasÄ 
siaiiif 

Vad sätter IE sjtiör lÄast# lånetets ©llsr lära egna- &ÉMNÉMMB0 

tu m&wm mmmimå 

*åm£ i att l&nåÄt ekenordaka laga .& nirw*a»te Sr fett* aiaårs 
gott cflor cllligtt 

Kan mn mlift Sr ?r«s»iag säga att vi ut Ijar iaflatåpa i Sver-iga? lim 
tt s&ga någat ca vad sort ̂ eaas siad Inflation! 

frw JU att #r©s§!m folket Imc/e* Wwm sim tillgåaĝ  tjnåar åran ef-
tor krigsslutet i a&ê t av följande 

Véå av Itdjauå® few St «st fellteagit till att rårt land Ätt Aai©̂  

mgm~ uppfcttni 

Fragehatto? 
till hc;nd<r'J 
t till 

Tror I& att lanooloavtalet aai %mi 
csfeoaomî a avSHghstosrt lar Ii 

allar vilka som bgr fm detta av» 
gatt några stora löfeåiter till 
« gatia till utläg&srb vrorlt 
te rds? nSrraifancta i vårt land 
najat ?v följanda Bir In något 
itttjsndo ov0?aasat«rjax' »od Er 
feåga na Wt ém m ~B#n 

ras aom ii vet av rcg&?in^n» M&gm&ngm har nyligen lagt ffm m 
plan for iaportaa sanar e åalm av Xfåfi « kan II slga något om vad 
ma alan Inaefcir? 

tall Maner M till m våpfc laaå 
!»#er Ä att åa "krt 

ar må XaMet haft råd tillf 
m, atl̂ snåsk valuta « tw !Ii 
nat bMragit till dotia? ?aå 

Boä+wt BMm 

3i *003 519-20 1 

3ifQö3?21-2t 2 

Si 1003 «2É 3 
mmém 59 

SifÖl3̂ Ä «•* r*«* 

Si«013#32 

SiiOl3*55 

Si «013*19-24» 33 130-133,137 



i% wmmmm* mmmmjrmm Tfcd»nr 

Sverige bsr fortsätta att vara strängt aoxtealt el
ler anser Si att vi i msvarmad© lags bör gå 1st far «a ansliitair 
till vtistmafcieiraa Cfö§3jiiiåf HSå o.s.v,)? tad tror M Srrrlg» 
skulle ha fSr fördelar av m måm suiBl.utai.sgf Vfllm nmMMar 
skalle-"den lomma ha Ä Sverige? 

Tror 11 att utsikterna till m varaktig fred ti? sisir© §Il@r Mttre 
23S Sa för aånsÄor seåsat lid Hr ået soia liar C ̂  
xurau/ u $&jk&w&zM 

Tror Ii -att det skett något Wrä^mtlng eller forMttriag ät det eko
nomiska läget £ WrMen ttadsr de senaate am Äsacteraaf Tror Ä 
att det leommer att bli Mittre oiler a-nre i ̂ Srletea tsaSer dot mr-
måste året? Kan ii saga aåfoi om varför Ii tror si 
bli sat 

Ii *013 sa»43-4A»45-//> 

11*00? ?26,27*53 

>0,21,22-23 

g ̂ u#̂ u. $ 

75-76 

51-52 

tferor enade ffragqg 
forsvaret IÄ ?as?e titbyggaSs MlsAalXaa 

97 

år Ml beredd att nu sed på aågot av följaade ra 
'(ffögr e skatterf öa£ p# 

få ett större 
•» 

36-3 B 

Tror SI att mm km säga att några av följande iiimsttagsM har orätt
vist höga a katter i .förh&llaaåe till d© övriga? £1*003*40 3ö 



Si att dé höga iatoasttâ i?os Ir fSr högt-* £&? ligt eller rätt» 
vist beskattade? åsggr SL att de IMgre iskom&Mmgsmm ir for högt, 
ror lå;:t ©Ilar r&ttirist feadfas&tactaf åsss? Ill att fBmimgm ir -f̂ e 
högt» för lågt eller 

tlaå.nr 

,m 

Ä att 
åen 
kOMna? 

i S te Icosiaer af 
h«1 ifaa Ii i&ga något gm 

bcskatfcaa W&® m fc»S Sr am 
Ii tew atl 

$å*Ö06t27,2a~5 

c!@ri -.Vi? > takten i bostad 
ffia sko i sfc slf 

'•-wrrfM km fort̂ itta « 

&2E3,2E 
oci 

folk 00M. Till 

flika 
ringsllwt? 

o® statsingripaa&m i 
slsiille påv&rka 

fil 
fell utan 

IT -stat-nl̂  ipajid ©a f te SL Stoma? till fimo det 
mm&lm a&ringssllekt afcall stills xmé&r ser stats-
m% oeli så firms å&t anlra as® twrt eta tycker 
Wi fBr̂ ål * ~ stot?© s-atsi.w>iej:vei la 
11 tr Met for åm gmmåm allwåctcms atra stata-

Sa tm ell-rr MM?& ätstaljgprlpaata Sa rait 
l«t simile vara nisi Skate statsap̂ femnciea i i#» 

stolle okaåe statslâ %«iati i alriagsltrat 
ar tror H det slaalle meåfora am det fclove MMm 
i 3 ringsliwtf Hlka a2.cMcl.iT Isuacte dot 1 ê Tra 
ifeinf̂ liwfc s&as&a&eöt lar few li Sfcst ststsl̂  
trivseln i Ert ar bote? t®t tror ti okat statsia-
äfeulle betitla air dot #Bsr rtitorim for Er att 

Si *003 *67-79 



fåerna m% social 
på olika öiiråd skalle medföra 

êl i saÄllIet for des enskilde meåtogarewf år 13, alldeles ow 
om det eller ir % wrn*&m§km on lar? det biuret Tror H #t ået 1 
ra lara med srtfattinåo statsingripanden i i#riagslivet om ett 
me i svart ekonomiskt laget Ar Bl alldeles <Nr© *tgrcaå on det ©Ila? Sr 
Ml mera tveksam? Tjejer Hl att staten bör gira minåre ingrepp 1 vårt 
sojnlicllsliv la som am sksrl far viktigt ansar H det ar att aögp?epfs#n 

(inte minskas)? .teer Mi att hainfeer och fÖrs&kringsoolag i 
vårt land b̂ r övertagas av st&tesf flar aver%?gad ar SI om detf k» 
Hl att alla industrier i vårt land M> stallas nåder mar Ingripande 
statskontroll! Hur overtg-gaå ir Ii o» det? Bor man vid ett ml rösta 
med ett parti som motarbetar soeiallt̂ ringesf iter starkt plverk 
inställning till socialiseringen på Srt val mr parti m 

lfcä#Hr Sid, 

U»335svita 20-2M&*44»5& 191»203,205,213,220,222 

Som III vt har socialistiska partier efter kriget kcaaait till 
flera europeiska länder -och genomdrivit förstatligade av t, 
och jäniird̂ trierna» - Har M på dot stora feela taget 
att san qpgaått goda resultat med dessa åtglråer eller 
en besvikelssl Tnte III då på något särskilt land? 

San M möjligen saga lååfot om vså som menas i» for statlig! 
ro es6i»al på nåpst so% sr förstatligat i Sserige ntif 

fan Ii aöjl g« sTra na, ot om »I som .menas- »rå socialises 
ge compel på något gm är soeialiserat i gssa-ige mit 

åns or WL att staten i åsg har for rijeket, litet eller inge 
sågs till o» det galler d© enskilda fapeisgen i vårt X 

r*335«g«Xa 45-

70-"71 

18* 

Tror .El att priserna ketsmer att va?a hô ?e om ett ar an de 
aii;ina nå;-ra ÄH1 varför Hi sat 

* vi för imrvartiiå© an statlin. priskontroll* -
det skulle 'bli om mm. little på priskontrolleni högre priser an 
lagra priser eller inga stBrrs föräirfringsrf 

53-54 



19* 

l® <$& Ija* it litat iskalla Ii fSrsdrat fritid oeh mrm& I on 
"eller &mmm f&lt44 mm nu &éx W^m l&ni 
tt en alMa loBalioJuiag «r m$lig fir ifnOTäe? ?aä tansr 

itt 13*# såf 
itt Ioa©,-m less W$m Uvea öm pÄi» Wfe oforlnåradf 

jciåM ftteåiasai 

sa i i?ilkeö takt ået â eiala refomarbetê  Wt fört® 
tiå&Mgmi i s-sabosr̂  t&kt Sa hittills» mllor A 

let »  ö l l o r  v o r e  å e t  m @ I  a t t  t i l l s  v i d a r e  m i m k t  L  * J L ~  

m foXJf»<t© sociala -rofomer aöäes* 
just Mö? 

IMcia. fffåmv 
m. ås politiska partierna el" eniRa om att de oociala (Snåaena s&mb 
fölkwatsionan odi barnb«rcE«J är algot värdefullt och råtvSatfgt. 
- Vilket okalle Hi fSrafra* »ti «at sociala JM« blwro stSrr» 
on detta «T*<> at* statteraa ekes, ollar stt rönwMnaa fcUjshålls 
som m cm skatterna lean hållas på rawarenct© aivåf 

åtnjut»* Ij. sj£lv några aoeiala ftMher? 
Be sociala PJwaåser Si Jtomacr att åtnjuts, tror Hi att <3® 'år iMväa aar 
ellp? Bind.ro Sa te slätt » botalar fö? att aSjliggS» s&lana f8r»S~ 
aarf. 

Tycka* M pr dot héM taftet mit det Hr ta* B»ä sociala fĝ aåaas? sv höt 
r&emäm. m£mttr&iagf W? åefc -vara Smu ä «öler ir tet re-
ta mx fta? rw&lm% mmSMm fvmknmr? 

Wilkm social Ifeåa stttar II. nr Er agm sp̂ taöet aest Taråa p&t 
fliken soeiala rsåafem stfesXX© Ii helst 00 gwirtförd med tan!?© på Fr 
själv? 



li&JM 
finns Fisk 

t&sd.nr 

«r ém 

Vad tror I.Ä Issssaer att orsaka «rbets3 
Kan H éå,m något om rsrfttr lä into tares* 
Tror Hl att det flarns risk att Si sjal#' blir 

1 sicrre ra 

st finna aågsa sådan 
.>atsll5@ tnxlor m iim 

;> a ,L>. 

att Ä sjSlr IsSr till s&gesi rifstj satöhlllald̂ f ViUt©n? SitOOöt33*34~3S 
»pv-2 

att Ii *$S£r tllilw någon slrgklli sisal 
dew& nsiAillsklâ sor anser 11 att Ä ajalir tillhör? t-t335«§öla 23,24 ryits 

tesmr Ii att aå̂ oii m klass ̂ ptriåar sot Er ag&» på något ar följsn« 
(3&EUr Ägp laert* äså» wrtarbebr, 

lit ̂ t finns fj 0iÉHll,Älfåtscrr i o i sgfep! 
&<• 

- *3r 
ar klaft&eerqpg»i&* laser H att döt finas olika sastoifll#-

flika so&msklasa«rf Mm&r Hi att Ii sj"lv till-
hor xmeon ri#s sŝ fellJsklöitiif Vilka&J Tror 'Ä att fielfc vid rikwåmgm®?* 
1m rBatär effcar ém l&aas de tllBillr? iy©ksr Si ået Sr riktigt att roa*-

sin klass ixgarmtsmfi Varför tyoker l?i a$V teteer M att det 
a&fot sitrakilt sitt att ået finn» olika klasser i Swigef An-
tt någon klass sfltta? sina egna im%rmsm fsra lagets intres» 

sen» * 1 så fell vilken Idas*? Arm&r ii att det finna partier ad måt& 
ml i sikte In ream klassintressent Vilket ©Her tdlka partier tanker 
il då jÉJ 

ar klassl&ireĝ efet Jteer Ii itt i«t finas olika setéttUUridas» 
ser i Sverige? Vilka BmsMXlwklmm̂  åmm M att f!i ajSlr hör tiH a&» 

saÄ&lleklav&f Vilken? Tror Ml att folk vid riksdagstalen, roste 



1lhd*ur SM* 
efter den klass åm tillhöet luckor Mi att det ir riktigt att rösta 
efter sia klass iatressenf förfor tycker Ii så? ¥aå av föll ande t̂ e* 
ker Ki £i*äisst skiljer klanerna åtf (inkomst ocb förmögenhet, yrke 
eller ®rbet©# sfc&lntbiMafĵ g, yrkesutbildning) Och vaå av följande 
tycker Hi skiljer klassersat (Tingängesvanorna» laoralen, religiösa 
intressen, maktes och inflytandet i saiåällfit, rfittigheter och pri* 
vilégisr} Att sfiaaiskor anser sig tillhöra m viss klass>kan d t be
ro på något av följande? (K'insla av tfverlägseahet eller änderlägsea~ 
het* kEasla av ggd-tirighei, goaeaMREta ctaiemiska intresse) Tyck®? 
Ii att mail km beteckna det svonslsa saahället mom att kl&sŝ tiilll©? 
*Bror M att det alltid mata finnas klasser 1 samhället, eller tror 
Ii att man skulls tema avskaffa ds©? ̂ ror H att klasserna har av-
Skaffats i HysslaoSf Tror Ii att klm&killmäm Sr till skada ©Usa? 
till gagn? $*or Ä att dan ar till skada eller gagn for Sära egna 
intressen? insår Jft att alla partier uteslutande söker tillvarata 
klassintressen? (öm något eller nå®ra) ftlket eller vilka partier 
tankar M då på? " SttOQ7gO»$l 76-85 

Klassolidariteten! (jfralärågar) Tror li att det finas folk mm kaaaesr sig 
tillhora an bestuiad samhällsklass? Bur saker är Hl på det? Itoser M att 
III s j Siv tillhör någon beŝ hå &&réMIXskl&Bgt Bur saker "r Hi på det? 
ånser Ii att åst finns aa®teallsklasssr &m Betar betar Ir agen ssöshalls-
klass? Ä? saker ir li på det? feser Si att det skulle vara l>ra eller 
illa om det inte femes några sMiMllsltlasser? Har övertygad ir Ii om 
det? Mr HL röstade na senast,vald© Ä parti främst darfBr att fi ga
ser att det partiet höst irtsdar Bp saMifillsklass? Kar u$r--kat inverkas 
Br inctUSning i 4et fallet pl Ert val av parti? W35w&* 20«23,a~44*58~59 192-193»304,206,219 

23. »psnGsslsaii 

jfeorepade-. ffrågor 
¥ad tror Ii att den linje regeringen följ er kossor att leda tills Beträf-
fasade åm ekonomiska tryggheten för den enskilde? Beträffande den parson
liga friheten? Beträffande levnadsstandarden? ii 1004- *4-6 ,4-? t4$ 

flikat betyg skulle Si vilja ge regeringen* ' Si1009*32,33,34 103-104 
A, a, ÄB, Ba, B, BO oUcr C? AUO&U43 U 

Si *009*30 102 



fliken av fBXJsoåe regeringar tror Hl l€st skall© torna leda landets 
politik? 

fad slags regering tror 1H ar åen Mista fir landet tffiä© iÉ«rt®: för* 
roat soeiaMeaoIcratiak regeriag som vi liar nu» @11®» an 

regering s««ansatt ©nåast av de borgerlige parti ©ras? 
'Vad slags regering tror Ä l&ttast skulle krnaa före Isndet ut ur don 
rådande ekeaemlÄa krisenf 

. »eriogm &m&måé* Vad slags regering tw M lättast skull© tama 
föra lasdei nr den rådande eteosisko krisesif trerM att vi må m 
annan ragering an te nuvarande skalie få sinåre krångel och restrik
tioner? Tror & att en £olS$»artiregeriag skall© bél̂ p ©a v̂ phmzm* 
d© arb®isI8sh©t lika energiskt so©, en soeialdeaotevfcisfc regering? Tror 
III att det eoeisla rafömsrbet#i sMls minska oia det blev @a borger
lig regering istgllet for den ̂ cialå̂ krsMsks regeringenf ̂ or Si 
att laget skulle ha wtt Ättre eller fipi om vi haft en annan re
gering In ém mwâ sMel' läcker Mi att man to siga att landet blivit 

uader \i e en3 t.-a tr*f) ĉ renl? 

.åssoi? SI att regeringens plitlk varit den !&sta möjligâ  eller ansvar ii 
att algot sv CTtJand© tomat vara Mttr# om reperings politik varit 
oBnorltssaaä? 

Vad tror »i att åea linje regeringen -följer hmmm att leda tillf hetraf-
tände krångel ©en regleringar* ietraffaöåe loaeraa, beträffande arbets
lösheten? 

Åns er !?i att ået :lr trolift att det kanrtse att bli me förstatligande i 
vårt land m den m»iöe soeialdenokr&ttfÉm regeringen blir kvar na» 
der de ne'raaste åtta firsnl flnker Bi på något särskilt? I så fall vad? 

to ser Hi det Ifr irnligt att det tarrr̂ r att "bli mer socialisering i vårt 
land om den nuvarande soeiisM«okrgt 1 ka regeringen blir kvar under de 
sannaste åtta ireaf *PInÉrr Si då pä något sarsld.lt? I så Ml vad? 

Hur tror M m smiiagsregeriag skulle påverka planerna, på forotatliganået 
Hur tror Ii ©a a@3iilingsr©garing skulle p&ve-fea sociallseriaggplanerna? 

SitOö9*31 

Sif013t30 

102 

135 

Si #013 *37»53,54*56,61 137,149 

31*016*60 177 

Si *004*49*51 47-40 

¥*335 tvita 47~|i*4i Ä 

XJs335*gula 47-43-49 212 
U*335 ivita 50 213 
1*335 50 214 



24, smo® i i himm 

ii att "beminr och olj 
vmävikm må en wzmm hmå 

Tror il att algra. av de 
Fillcaf 

och ka;?fe râ scsa* ingen 

it» I i 

SIM OCH .fe KAKJBS BBITtBgiai FCE 

Ifei nr.rmmiv- aahoriga pa arma parti so© Ii vis Talet 19= 
Rostacl© Br far eller mako/itsM med É#t partiet? 
viktigt Ä för att också EL åsll rosta med < 

Kkta-Biake-tewt Sr ©a praktisk hjllp vid rostat 
valet i år sådana kuveHff Hostade Ä och atnke (äska) 
Jcuvert 3&4é? 

24, EKQ3B&iaCT SK© AT Ŝ fME 

tess? II «fct fackfiF9ni;̂ m*irél0«a ar politik ellea 
Bern Ii kaaske vet betalar- var och m mm ar till 

• «®s året till politiska lataAl och 2 kr* 40 or© till 
Lts&a- ticteingar* tetr Ii dötts riktigt- eller ©riktigt? 

%%r:för tycker M så? 
fror Hi att det ttm» IO-anslutna arbetare som inta rSst̂ fe ®&å soci&l-
åeaoicratartia *StaB* koaigitiif t̂ ragf 

Twm ii att folkpartiet mttag.it srtod från sdawH'insassa, och. att social* 

.teer M att det ar ritt eller oritt att folkpartiet får éfconoaiakt stod 
ifrån storfliians@i, att sociaM̂ otet̂ rm fir stöd ffrån LOf -På vad Ät 
skulle det v ra orätt betr* folkpartiet? Få vad satt skulle det wä 
«Ätt betr» socialdemokraterna? 

ftéÖ 

5it007*69,70-71 

litO07i72 

Mil *w s 70-71,72-73 



si*og4< 

mms 

27. mmmåmmmmm täamm, åximm 

ItgmzååäJ^å .̂ 
Få vilket sitt har IE andar d© aieta 14 dagarna termit i beröring må 

de politiska frågorfaaf 
Få vilka av följande satt bar M måw de sämste 14 dagrrna tan&t i 
beröring ned. de politiska frågomai ( iadion̂ hetcir, riksdagski?öailOT , 
diskuterat ©olitik ii» familj em aller med vEnser, Ilat dagstidningar) 
Har M wit på politiska nmtm eller liar m blivit tesölet i hemmet 
av något p̂ tipmbiiä tmder da â asta 14 dagsnml Har Ml andar ås se
naste 14 dagarna IS st af̂ on broâ r eller aaaoas från något partit 

Har H under le senaste veckomat fAtt ijroaê rar, satt valafilsehar, 
besökt politiska seten, satt valfilmar, sett välmwmamr, Hat tid-
nia-slätare ellsr andra tld̂ agsarhiklar om valet» bort radiodiskus-
sioner, blivit uppringå fråî nå̂ öt pr ti, blivit besökt 1 hemåt av 
partiâ M» blivit påstB t på srt̂ tsolatseö» talat politik %må h&* 
kanta, talet politik med aÅörigf 

Kan Hi erinra Sr om Nfc -andar de senaste veckorna fora valet t (s« al* 
ternativ mm i ovanstående frtgajt 

Hur tvekor M att Si får bäst upplysning och. behållning av de -politiska 
frl̂ orsal 

Waå av detta var Ii mest intresserad av? ¥ad tycker !fi var moat aiatr essaattSi «016 

Mméi2?~M 

W35$2%~%9 

29~: 

Vam eller vad övertygade Br m att 11 börda rosta på det 
far det sågat av da olika slag©» valprop̂ aaia se® gjfittde 
fattning f$c$aärad«rt Ibd tänker % då på? 

Ni nämnde att Si -nsåg årets val Urskilt viktigt® ¥aa eller 
givit Ig åm infattningen? 

Ii rostade i år maå Hkta-iaal̂ kuv̂ t» Kar fick »i dot fSkiaĤ e~kavatrt« 

15 

lit€2C)i55»f 
£&ms$i;C-

test i te stora valdiskassioiien 
g efter radiodebattan 9/8» Endast 



z% mrmshm& valtal, tmmms 

Har Hi varit på poliii&lm isöten tmåer de &< 
partis jnöioa liar det fgéät? 

¥ilka ©aetiars Tslsiotm to % besökt i' Ar? 

rfce 1A åammat 

Kan Hi möjligen saga vaå som va? tefaiaHSLet till att Si besökte ©ti 

k* 20 jimi 194$. 

ting efter ifesaparksdebatten» 10 sspt» 194Sf Endast 
StocJcholm 
>ec:u 
Stoeldaelm 

Kan fli mmm mgsn valaffiseh Ii sett i host?' I så fall *aö och 
tsm% vilket fgpribSS 

os. valaffischer 14 sep t» 

31» YALHlOSGimiR 

&nwaagftJi?8«ay 
Ear % något iatejrelc ar vilket parti som gör mest propaganda raeå 
broschyr a*? 

Waå+m Ji4» 

Ii? 

Si *019 

Sir)lé#33 

Si 1016*32 

£*335*33 

165 

199 



Har Hi "©anor de ©©naste 14 dagarna Vå&t någon brosdayr från nr<pt 
Hi ö&nna någon valbroseĥ T Bi agfct i höst? I så fall *1 och i 

vilket partit 
om valbroseliyrer i augusti» Hela SiiOI2 

32. llli 
-raggg 

Har M nUgot iniiyek 

Har Si något 
annons-crf 

vilket parti soil gör 

vilket j>ari± son gjorde mmt pFopagsaåa ned 

valr 

Saa?" lk imto de asmust© 14 dagarna läst någon annons sot 

ler Ä igeraa blivit bosclst i lÄfl av 

bet# ml. av sågsa repreaesitsat i något 

Blev H 'vid ftårrm valet tatåki av någon som ftips&te $ta 
rösta med något vt$®t politiskt partit 

Fick Ili hest: av någon representant får n'.got parti tom I94& £ra valt 

jnkla f̂ yor 
Bidrog samtalet msd 

F̂ åiä vilket parti 
b na rtx 



Gillar eller ogillar M att man försöte *grv& röster genom parttrepr©-
seataoisr sora avlägger besök? San -Ii Äga något om varför Ii ogillar 
sådan rostvärmia?:? 

34. possess fmmmmmå 

tfonreoaéte Sm,BM 
Har !& list ledaren i någon dagaiMaiiig i dag eller i gir? 
läste Hl före valet ofta, iblaaä eller inte alls ledare i Mor tidning 
som behaaälado valfrågorna? 

Vilken politisk JSrg bar den tidningen II laser oftast? 
Vilken tmĝ mkMååmg brte Hi läsa? 

35. ?JIÖ»«0ÉWM Äl«» 

î rlê Sot av valprop aganåan att Er infattning rdrlCĵ raåeal Vad läcker 
Ii dl, påf  ̂

Minns Hi om I. M@ före valet att ©a torgarlig valseger skalle' moåfWra 
W. tyckta särskilt ts?a ello - illa cm? Var det «|got av följande? 

Ver höråe (såg) M å&tt 
Msms m m Si !Ät© fore valet att m borgerlig valseger skall© aaĤ a 

a§.ä̂ ot K£ tyckt© särskilt bra eller illa om? Vad var det Ii tyckte sär
skilt tara om? Vad w det H« tyckte sa »skilt illa t>M Var hSråo (såg) 
m det? 

Mims IB os dan besöJcauda partirepaSfaadte något sv fxlljanå# 

öud.nr 

Si *006 *63,64-65 68 
81*007*63,64-65 91 

si »oo9149 m 

Ut335i40 202 
Si«009i50 112 
U«335#39 202 

SifOlérvita 29-30 163 

Sitö20 «64f65».é? 247-249 

Si 1-202164#vita 65»gröna 65-66,67 247-249 
Si 1020 i'̂ *öna 60*6l 246 
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