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Democracy is the heart of socialism. Democracy links together democratic socialists from various countries, brings together democratic
socialists from different generations. For us, democracy is a question
of human dignity. This includes the political liberties, the right to
freely express our views, the right to criticize and to influence opinion. It embraces the right to health and work, to education and
social security. It is closely connected with the right and the actual
opportunity to work with others in shaping the future together. These
democratic rights cannot be reserved for a certain class of society.
They must belong to all the people.
Olof Palme 1980 (cf. 8011)

Förord av Ingvar Carlsson

För mig är Olof Palme en av 1900-talets stora politiker. Han väckte starka
känslor både hos sympatisörer och motståndare. Den sammanställning
av Olof Palmes publicerade verk som redovisas i denna bibliografi visar
den stora bredd som Olof Palmes gärning omfattade. Den visar också hur
den demokratiska socialismens grundläggande idéer om frihet, jämlikhet
och solidaritet hos Olof Palme var väl förankrade i kunskapen om människornas vardag och levnadsvillkor.
Olof Palme var en talande politiker, som i sina tal genom slående formuleringar avslöjade bristerna i verkligheten och pekade ut vägarna att
förändra den. De viktigaste arenorna var riksdagen, det socialdemokratiska partiets kongresser, samt möten, demonstrationer och valrörelser där
han kom i direkt kontakt med människorna. Många stora och viktiga tal
höll han också hos andra politiska och fackliga organisationer. Så blev
till exempel de utrikespolitiska anförandena inför Broderskapsrörelsens
kongresser mycket uppmärksammade. Olof Palme hade dessutom stort
genomslag i press, radio och TV. I sina artiklar lyfte han fram viktiga
delaspekter av politiken, i de många intervjuerna kunde han förtydliga
och förklara de dagspolitiska åtgärderna.
Olof Palmes klara ställningstagande för demokrati och reformism, mot
kommunism och kapitalism framgår redan från de första bidragen i hans
ungdom. Det gör även hans internationella engagemang, som genom åren
kom att bli allt större. Olof Palmes åsikter och uttalanden blev mycket
viktiga i den internationella debatten, liksom hans arbete för att förbättra
situationen i tredje världen, för alla folks rätt till självbestämmande och
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Förord av Ingvar Carlsson

oberoende, och hans kamp mot apartheid och rasism. 1980-talets stora
motsättningar mellan supermakterna med en accelererande kapprustning
och lokala konflikter, som kriget mellan Iran och Irak, krävde allt större
insatser från hans sida.
För den som söker information och kunskap om den politiska verklighet Olof Palme verkade i under nära fyra decennier, om de svenska
och internationella förhållandena, och om socialdemokratins idéer och
roll under denna tid, kommer denna bibliografi att vara ett utomordentligt viktigt hjälpmedel. Den gör genom sin överblickbara och sammanfattande form en viktig livsgärning tillgänglig.
Ingvar Carlsson

Förord

På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek påbörjades något år efter Olof
Palmes bortgång ett arbete för att sammanställa en bibliografi över Olof
Palmes tryckta verk. Material insamlades och en bibliografisk databas
upprättades. I mars 1999 fick jag uppdraget att komplettera insamlingen
och att med detta material framställa en tryckt bibliografi med utgivning
inför den dag Olof Palme skulle ha fyllt 75 år den 30 januari 2002. Uppdraget var att göra en kommenterad bibliografi i urval med syftet att framställa en volym som kan bidra till att ge en överskådlig bild av Olof Palmes
politikergärning.
Olof Palme skrev aldrig någon självbiografi. Jag hoppas därför att detta
arbete ska bli ett användbart hjälpmedel för att hitta fram till hans egna
texter. Bibliografin ger en nyckel och en ingång till monografierna, till
nästan alla tal, till de flesta artiklarna och till ett urval intervjuer. Urvalet
har skett i samråd med arkivarie Stellan Andersson, som har ordnat Olof
Palmes arkiv. Stellan Andersson har också skrivit kommentarerna. Jag har
fått värdefull hjälp av den referensgrupp som under arbetets gång har tagit
del av materialet och träffats för utbyte av åsikter och tankar om innehåll, urval och uppställning. I referensgruppen har ingått bibliotekschefen
Lennart Karlström, Arboga stadsbibliotek, f.d. statssekreteraren Ulf Larsson, bibliotekarien Birgit Parding, Stockholms universitetsbibliotek och
professor Kent Zetterberg, Försvarshögskolan. Länsbibliotekarien Lena
Moberg, Östersund, bibliotekarien Rigmor Engström, Stockholm och f.d.
kanslichefen vid Socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli Leif Andersson har utanför denna grupp bidragit med kloka synpunkter.
9
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Förord

Många personer, bibliotek och institutioner i Sverige och utomlands
har varit behjälpliga med information och framtagande av material. Alla
har visat mycket stor vänlighet och beredvillighet att bidra konstruktivt
till arbetet. Till alla dessa personer, samt till mina kollegor på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som på olika sätt har hjälpt mig med uppgiften framför jag här mitt varma tack. Tack till Riksbankens jubileumsfond
för ett generöst tryckningsbidrag. Ett särskilt tack vill jag rikta till Joakim
och familjen Palme för varmt intresse.
Personligen känner jag också stor tacksamhet till Olof Palme för all
inspiration, all kunskap och all glädje som detta arbete har skänkt mig.

Stockholm i september 2001
Ingrid Malm-Andersson
Bibliotekarie
vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Introduktion

Denna bibliografi förtecknar tryckta verk av Olof Palme publicerade
under åren 1948–2001. Bibliografin är ett urval av innehållet i den bibliografiska databas som upprättats på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt av det tryckta material som återfinns i Olof Palmes arkiv. Den
omfattar nära 1500 referenser vilka tillsamman med de publiceringar som
redovisas i referensernas anmärkningsavsnitt utgör drygt 1800 titlar.
Bibliografin är kronologiskt uppställd från 1948 och framåt, inom
varje år ordnad i kategorierna monografier, tal, artiklar, intervjuer och
under kategorierna på titlarna i alfabetisk följd. Vid alfabetiseringen har
bortsetts från inledande bestämda och obestämda artiklar. Referenserna
är försedda med nummer relaterade till året; 4801, 4802 … där numrets
två första siffror hänvisar till året 1948 och de två sista är ordningsnummer inom året, samt med ämnesord.
Efter årets huvuddel, det bibliografiska kapitlet, följer en kommenterande text, där några av de stora frågor Olof Palme under året arbetat med
presenteras och där viktigare bidrag uppmärksammas. Avsiktligt citeras
Olof Palmes egna texter flitigt, varje årskommentar inleds med ett citat
typiskt för året. För åren 1948–1953, 1954–1957, 1958–1963 är kommentarerna sammanslagna.
Bibliografin innefattar även titelregister, källregister, personregister,
ämnesordsregister samt ett register över referenser på andra språk än
svenska. Registren hänvisar till referensernas löpnummer. För tolkning av
referenser och förkortningar se Nyckel till referenserna.
Alla verk – monografier, tal, artiklar, intervjuer – sorteras under det
år de tillkommit eller framförts. Tal och anföranden i vissa fall med
11
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forum och tidpunkt i klartext tillagt inom klammer. Ett verks första
publiceringstillfälle är huvudreferens. Nya upplagor och översättningar av
monografier, samt förnyade publiceringar av tal, artiklar och intervjuer
på svenska och i översättning redovisas i huvudreferensens anmärkningsavsnitt, kronologiskt efter utgivningsår och under året alfabetiskt. De
återkommer inte med egen referens. Översättningar och förnyade publiceringar återfinns i anmärkningen efter förkortningarna Övers. respektive
Även publ. Publiceringar 1997–2001 är redovisade under sitt tillkomstår
och/eller under sin huvudreferens, cf. 4803, 5304, 6513, 6814, 8556. Titlar, källor och personer i anmärkningsavsnitten förs liksom huvudreferensens uppgifter till respektive register. Bidrag i antologier som redovisas
under sin huvudreferens har en cf.-hänvisning till antologins referensnummer och under antologin förtecknas ingående bidrags cf.-nummer.
Anmärkningen [utdrag] anger att bidraget är ett utdrag av huvudreferensens innehåll och inte i förhållande till manus. Jämförelse med manus har
ej skett. I de fall utdrag ingår i titel eller i klamrad undertitel har det i källan framgått att återgivningen är ett utdrag och i sådana fall är publicerad
i form av utdrag. [Utdrag] kan innebära att ett anförande som är publicerat på flera håll i den övriga publiceringen innehåller hela anförandet
men att repliker som redovisats i huvudreferensen saknas. Utgivningsort
för tidningar och tidskrifter redovisas i källregistret.
De olika kategorierna har följande gränsdragningar:
• Monografier: Monografier av Olof Palme samt bidrag och kapitel i
monografier, även förord, vissa uttalanden, appeller, deklarationer m.m.
• Tal: Muntliga framföranden som återgivits i tryck, d.v.s. anföranden
och tal inför publik, tal i radio och inspelade samtal.
• Artiklar: Bidrag i tidningar och tidskrifter, även i jubileums- och valtidningar.
• Intervjuer: Intervjuer, enkäter, utfrågningar i konstitutionsutskottet.
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Källmaterial
Materialet i den bibliografiska databasen har utöver genomgång av Olof
Palmes arkiv sammanställts genom sökningar i svenska biblioteks databaser och manuella kataloger, genomgång av svenskt organisationstryck och
riksdagstryck, genomgång av vissa tidningar och tidskrifter samt rundskrivelse till nationalbibliotek och svenska ambassader runt om i världen.
Förutom urvalet ur databasen innehåller den tryckta bibliografin en del
tillägg t.ex. Olof Palmes tal inför FNs generalförsamling och säkerhetsråd redovisade i Official records, tal inför Nordiska rådet, utfrågningar
i riksdagens konstitutionsutskott m.m. Dessutom ett antal nyfunna eller
senare publiceringar i tidningar och tidskrifter.
Tal i riksdagen redovisas med hänvisning till Riksdagens protokoll.
Referat eller förnyade publiceringar i Riksdagens årsbok och i Från Riksdag och departement redovisas inte. Bidrag i Utrikesfrågor, Aktstycken
utgivna av Utrikesdepartementet, redovisas med vissa undantag endast då
denna publicering är enda publiceringstillfälle. Den engelska versionen
Documents on Swedish foreign policy redovisas inte.
Artiklar och intervjuer skrivna för A-pressen, Tidningarnas telegrambyrå (TT) och Förenade landsortstidningar (FLT) publiceras som regel i
många olika tidningar. I bibliografin återges högst tre med anmärkningen
Ytterligare publ. förekommer.
Följande antologier är i helhet särkatalogiserade: Politik är att vilja cf.
6801; Att vilja gå vidare cf. 7401; Briefe und Gespräche cf. 7501; Profesión de democracia cf. 7503; Le rendez-vous suédois cf. 7601; Med egna
ord cf. 7701; Sveriges utrikespolitik cf. 8403; Olof Palme. ”Er rührte an
die Herzen der Menschen” cf. 8601; En levande vilja cf. 8701; FN måste
stärkas! cf. 9001; Liberation of Southern Africa cf. 9002; Socialism, peace
and solidarity cf. 9003.
Delvis särkatalogiserade är: El modelo sueco cf. 8702; Suecia y América Latina cf. 8703; Olof Palme och våra Folkets hus cf. 8801; Palme själv
cf. 9601.
För källor se vidare källregistret.
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Urval
Urvalsuppgiften har varit svår, men ett urval kan i efterhand sägas vara
enda möjligheten att i bokform åstadkomma en bibliografi som blir ett för
forskning och studier hanterligt hjälpmedel.
Betänkanden, utredningar, motioner, propositioner samt rapporter undertecknade av Olof Palme redovisas inte i bibliografin.
Monografier
Samtliga av oss kända hela monografier samt bidrag och kapitel i monografier är redovisade.
Tal
I mängden av tal och anföranden i riksdagen, på socialdemokratiska partiets och andra organisationers kongresser, på konferenser, i Förenta nationerna, inför Socialistiska internationalen, på Nordiska rådets sessioner
o.s.v. är följande kategorier ej redovisade i bibliografin: Formaliserade,
ofta korta svar och inlägg i riksdagen i huvudsak från tiden som kommunikations- och utbildningsminister; korta redovisningar på socialdemokratiska partiets kongresser t. ex. som redaktionsutskottets föredragande;
referat av tal återgivna i tidningar och tidskrifter samt i vissa kongressprotokoll.
Artiklar
Av artiklar och debattinlägg i svensk och utländsk press är korta, standardiserade artiklar av kategorin jubileumshälsningar, nyårshälsningar, valappeller o. likn. bortvalda. Artiklar i Svenska dagbladet skrivna av Olof
Palme i hans egenskap av sport- och allmänreporter på tidningen från
mitten av 1940-talet redovisas inte.
Intervjuer
Antalet intervjuer och samtal med Olof Palme återgivna i svensk och
utländsk press är mycket stort. Ett strikt urvalsförfarande har därför varit
nödvändigt att tillämpa. I första hand har utpräglade fråga–svar-intervjuer redovisats, men även beträffande dessa har ibland ett representativt
urval måst göras. Här har principen varit att alla större frågor, aktuella
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under året, skulle bli representerade och urvalet har därför skett från
aspekten ämnesinnehåll.
Samtal med Olof Palme som blivit underlag till porträttliknande artiklar, till artiklar om Sverige, om svensk politik o.s.v. har inte redovisats,
inte heller utfrågningar under presskonferenser o. likn. återgivna i nyhetsartiklar.

Ämnesord
Olof Palmes verk, som tillsammans utgör många tusen sidor text, handlar
om allt från Kommunistiska manifestet till kärnvapenkrig. De handlar
om människornas levnadsförhållanden och villkor i Singapores fattigkvarter 1953, i Vietnam under de amerikanska B 52-bombningarna, i Sydafrika under apartheidsystemets värsta år, i Latinamerika. Och de handlar
om människornas situation här hemma; i Dals-Långed, Kramfors och
Örnsköldsvik efter fabriksnedläggelser, i storstädernas förorter och på den
norrländska landsbygden. Om ekonomi, arbetslöshet och näringspolitik.
Om demokrati, frihet och solidaritet. Ämnesorden är tillkomna för att ge
användaren hjälp att hitta rätt i textmassorna.
Ämnesorden har två syften: att under referensen ge en mycket kortfattad
innehållsbeskrivning, samt att via ämnesordsregistret ge sökingångar till
materialet. All ämnesordsindexering måste dock betraktas som det möjligas konst och det är viktigt att inse dess begränsning. Att med några
ämnesord ge en rättvis beskrivning av ett dokuments innehåll är svårt
och ämnesorden ger följaktligen på intet sätt fullständighet. Ett bidrag
innehåller alltid mer än vad ämnesorden antyder, det storleksmässigt eller
innehållsligt mest väsentliga har vid indexeringen fått vara utslagsgivande.
Därav följer att ett ämne givetvis behandlas vid fler tillfällen än vad som
framgår av ämnesorden under referenserna och av ämnesordsregistret.
Man bör därför i registret söka även på angränsande och överordnade
begrepp för att i en sakfråga få mesta möjliga information.
Så långt möjligt har de ämnesord valts som förekommer i Ämnesordsregistret till Sveriges allmänna biblioteksförenings (SAB) Klassifikationssystem för svenska bibliotek och de är i största mån anpassade till
rekommendationerna i detta. Ibland har det emellertid varit mera korrekt
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att välja Olof Palmes egna uttryck eller för en period samtida begrepp som
saknas i SAB:s system. Andra ord som använts ingår i det politiska språket och är självklara där men förekommer inte i SAB:s register. Ämnesorden har utvecklats med innehållet i bibliografin och har under åren ökat
i antal. Likaså har begrepp i Olof Palmes eget språkbruk skiftat över tiden
även om de betecknar ett likartat innehåll; Klyftan mellan rika och fattiga länder, Globala utvecklingsproblem, Ny ekonomisk världsordning,
Nord-syd-dialogen. Då många olika delfrågor inom ett område behandlats har mer överordnade begrepp använts; Allmänpolitik, Ekonomisk
politik, medan i andra fall, då inriktningen varit mera precis, specifika ord
brukats; Förstagångsväljare, Löntagarfonder.
Ämnesorden beskriver Olof Palmes verksamhet och den socialdemokratiska politiken. I vissa fall är de kompletterade med geografisk eller
annan tilläggsbestämning: Utrikespolitik; Utrikespolitik, Finland; Utrikespolitik, moderaterna. Ämnesord utan tilläggsbeteckning är antingen
allmängiltiga, rör svenska förhållanden eller socialdemokratisk politik.
Ämnesordsregistret har kompletterats med se- och se även-hänvisningar från akronymer till utskriven form och tvärtom, mellan synonymer, samt i några fall mellan likartade och till överordnade begrepp:
LAS se Lagen om anställningsskydd, Lagen om anställningsskydd se även
Arbetslagstiftning; Arbetslivets förnyelse. Eller Strategic defence initiativ
se SDI. En genomförd hierarkisk struktur av ämnesorden har däremot ej
varit möjlig att åstadkomma.

Kommentarer
Syftet med kommentarerna är att de, om möjligt, ska komplettera informationen i de bibliografiska referenserna genom en kort berättande text,
där Olof Palmes verksamhet och viktigaste tankegångar år för år presenteras genom utförliga citat. Korta biografiska noteringar har lagts in för
att underlätta förståelsen och för att sätta in texterna i ett sammanhang.
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Register
I registren har, till skillnad från i fileringen av de bibliografiska referenserna, av datatekniska skäl bestämda och obestämda artiklar blivit filerande ord. Siffrorna i registren hänvisar till referensernas löpnummer. Alla
register innehåller uppgifter från såväl huvudreferens som anmärkningsavsnitt.
Titelregister
Endast huvudtitlar redovisas. Undertitlar redovisas ej. Vissa titlar är
standardiserade.
Källregister
För tidningar och tidskrifter är utgivningsorten Stockholm om ej annat
anges eller tydligt framgår av publikationens namn. I vissa fall är för
förtydligande även utgivare redovisad. Titlar på tidningar och tidskrifter
samt bruket av stora och små bokstäver är anpassade efter namnformerna
i Libris och i Svensk periodicaförteckning.
Personregister
Namn på redaktörer, medförfattare, intervjuare, översättare m. m.
Ämnesordsregister
Registret innehåller utöver bestämda ämnesord se- och se även-hänvisningar.
Referenser på andra språk än svenska
Redovisar referenser på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, norska, ryska, serbokroatiska, spanska, tjeckiska,
tyska och ungerska.
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Nyckel till referenserna
Referenserna har förtecknats enligt Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) och Svensk standard för bibliografiska referenser med hjälp
av handboken Bibliografiska referenser utarbetad av Sten Hedberg (SISSTG handbok 165).
De är sorterade på verkets huvudtitel, som är markerad med fetstil.

Exempel och tolkning:

Monografier
6801 Politik är att vilja. – Stockholm : Prisma, 1968. – 240 s. – (Prisma)
2. uppl. 1969. – 3. uppl. 1986
Övers.: Politik er at ville / [oversat af Knud P. Pedersen]. København :
Samleren, 1968. 194 s. (Piccolobog). [Förkortad uppl.]; 2. udg. 1986.
(Samlerens paperbacks). – Politiikka on tahdon asia / [valinnut ja
suomentanut: Risto Hannula]. Helsinki : Tammi, 1969. 194, [1] s.
([Huutomerkki-sarja]). [Omarb. uppl.]; 2. pain. 1986. – Politiek is een
kwestie van willen / [vertaling: M.C.A. Brongers, Ellen Stomps en A.J.
Streppel]. Bilthoven : Ambo, 1970. 234 s. – Politikk – det er å ville noe
/ oversatt av Bjørg og Egil Helle. [Àjourført utg.]. Oslo : Tiden, 1970.
238, [1] s. (Tidens tema ; 28). – Socialisme à la Scandinave / [la traduction française est de Annie Thoraval]. Paris : Plon, 1971. 268 s. (Tribune
libre)
Ingående bidrag: cf. 6007, 6207, 6402, 6407, 6504, 6512, 6513, 6617,
6623, 6710, 6713, 6718, 6720, 6721, 6728, 6822, 6823, 6824, 6906,
6911, 6928
Ämnesord se respektive bidrag

Antologi av Olof Palme med första publicering 1968 och nya upplagor
1969 och 1986. Boken är översatt till danska, finska, nederländska, norska
och franska. Vissa av översättningarna har utkommit i två upplagor och
några ingår i serie, t. ex. Piccolobog, Samlerens paperbacks. Den danska
utgåvan är förkortad, den finska och den norska omarbetade och/eller
utvidgade i förhållande till originalet. Alla olika bidrag i Politik är att vilja
och i översättningarna redovisas med hänvisning till sin huvudreferens
under Ingående bidrag.
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9002 Liberation of Southern Africa : selected speeches of Olof Palme /
edited by E.S. Reddy. – New Delhi : Vikas, 1990. – 87 s.
Ingående bidrag: cf. 6608, 7620, 7709, 7727, 7729, 7730, 7826, 8420,
8608
Ämnesord se respektive bidrag

Antologi redigerad av E.S. Reddy. Utgiven på förlaget Vikas i New Delhi,
1990. 87 sidor.

Tal
7101 Allmänpolitisk debatt. // Riksdagens protokoll. – 1971:8, s. 42–57,
62–68, 71–72; 1971:9, s. 114–115, 116, 116–117; 1971:10, s. 38–
40, 41–42, 43
Även publ.: Våra närmaste arbetsuppgifter. Stockholm : Socialdemokraterna, 1971. 47 s. (Informationshäfte ; 1971:2). [Sammandrag]
Äo: Arbetslivets förnyelse; EEC; Ekonomisk politik; Frihandel; Näringspolitik; Oppositionspolitik, borgerlig; Pressfrågor; Välfärdsstaten

Tal av Olof Palme i riksdagens allmänpolitiska debatt. Talet ingår i Riksdagens protokoll nr 8, 9 och 10 1971 på sidorna 42 ff. och är även publicerat
som broschyren Våra närmaste arbetsuppgifter, utgiven av Socialdemokraterna och då i sammandrag.
6619 Televisionssändningar från idrottsevenemang. // Riksdagens protokoll / Andra kammaren. – 1966:37, s. 26, 27–28
Äo: Idrott; Television

Titlar från Riksdagens protokoll är i bibliografin standardiserade. Endast
titeln på sakfrågan redovisas. Svar på fråga, Svar på interpellation har inte
medtagits. Likaså är Om, Ang., m. m., ej redovisade.
I Riksdagens protokoll är den fullständiga titeln på ovanstående referens Svar på fråga ang. televisionssändningar från idrottsevenemang. I
Register över Riksdagens protokoll är titeln (TV-sändningar fr. idrottsevenemang).
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7223 Kvinnans jämlikhet. // Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.
Kongress (25 : 1972 : Stockholm), Protokoll. – 1973. – D. 1, s.
233–243, 256–257
Även publ.: Jämställdhet för kvinnorna! // Att vilja gå vidare / Olof Palme.
1974. S. 172–183. [Utdrag]. – Kvinnolöner och valfrihet. // Palme själv :
texter i urval / redigerad av Sven Ove Hansson. 1996. S. 79–81. [Utdrag].
– ”Kvinnorna måste slå sig fram genom egen kraft – men det räcker inte”.
// Palme och kvinnorna / Annette Kullenberg. 1996. S. 50–66. [Utdrag]
cf. 7401, 9601
Äo: Frihet; Jämställdhet; Kvinnolön; Kvinnor på arbetsmarknaden; Låglönefrågan; Sysselsättningspolitik

Tal med titeln Kvinnans jämlikhet på socialdemokraternas 25:e partikongress, år 1972 i Stockholm, återgivet i kongressprotokollet del 1, s. 233
ff. Talet är även med andra titlar publicerat i Att vilja gå vidare, i Palme
själv och i Palme och kvinnorna av Annette Kullenberg. Cf.-hänvisning
till 7401 Att vilja gå vidare och 9601 Palme själv.

Artiklar
7139 El modelo sueco. // ABC. – 1971-02-28, [Söndagsbilaga, s. 7–11]
Även publ.: Il modello svedese. // Panorama. 9(1971):263, s. 86–92. –
Le modèle suédois. // Preuves. 1971:5, s. 24–31
Äo: EEC; Europafrågor; Neutralitetspolitik; Svenska modellen

Artikel av Olof Palme i tidningen ABC (Madrid) den 28 februari 1971.
ABC finns inte tillgänglig på svenska bibliotek. Kopia på artikeln finns
i Olof Palmes arkiv med placering och sidangivelse tillskrivet för hand.
Denna uppgift är därför klamrad. Artikeln är även publicerad med titeln
Il modello svedese i tidskriften Panorama (Milano), årgång 9, 1971, häfte
263, på sidorna 86–92, samt med titeln Le modèle suédois i Preuves
(Paris). Tidningarnas/tidskrifternas utgivningsort framgår av källregistret. I vissa fall är i källregistret för förtydligande även utgivare angiven.
8556 Ett rejält nederlag för nyliberalismen. // Tiden. – 77(1985):8,
s. 429–437
Även publ.: Olof Palme i Tiden 1985: Ett rejält nederlag för nyliberalismen. // Tiden. 93(2001):3, s. 6–7. [Utdrag]
Äo: Nyliberalism; Partipolitik, moderaterna; Socialdemokrati; Valanalys; Valet 1985; Välfärdssamhället
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Siffror framför parentes hänvisar till årgång, siffror inom parentes till
utgivningsår, siffror efter kolon till häftesnummer. Artikel i årg. 77, nr
8/1985 även publicerad i årg. 93, nr 3/2001.

Intervjuer
7151 Kvalfulla överväganden föregick stora utspelet mot arbetslösheten
/ Göran Rosenberg. // Värmlands folkblad. – 1971-10-19, s. 9
Äo: Arbetslöshet; Konjunkturpolitik; Näringspolitik

Intervju av Göran Rosenberg i Värmlands folkblad (Karlstad) den 19
oktober 1971.

Förklaringar till interpunktion och förkortningar
. //

(punkt mellanslag två snedstreck mellanslag) betyder I:, d.v.s. ingår
i / är publicerat i.
. – (punkt mellanslag tankstreck mellanslag) åtskiljer avsnitten i huvudreferensen och anmärkning från anmärkning.
/
(ett snedstreck) efter / anges upphovsman t.ex. intervjuare, redaktör, medförfattare, översättare, utgivare.
;
(glesat semikolon) efter glesat semikolon redovisas ytterligare titel,
ytterligare upphovsman, ytterligare förlagsort o. likn.
:
(glesat kolon) skiljer titel från undertitel, föregår förlagsuppgift m.m.
… Tre punkter anger att information har uteslutits.
[ ] Inom klammer [ ] redovisas kompletterande uppgifter hämtad från
annan information än referensens huvudkälla.
cf.
betyder jämför.
Äo Ämnesord.
Även publ. = Även publicerad/publicerat. Bidraget är även publicerat med
ny eller samma titel i ny källa.
Ytterligare publ. förekommer = Ytterligare publiceringar förekommer.
Dessa är ej redovisade i bibliografin.

