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INTRODUKTION

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

Fråga 1
Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna?
VISA SVARSKORT 1. LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
7
8

läser aldrig nyheter och artiklar om politik
3
läser nyheter och artiklar om politik någon gång
läser ofta nyheter och artiklar om politik
läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag
annat svar:________________________________________________________
vet ej/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 FRÅGAN FÖR VARJE OMRÅDE
1
2
3
4
8

___
___
___
___

A.
B.
C.
D.

läser i stort sett allt
läser ganska mycket
läser inte särskilt mycket
läser ingenting/nästan ingenting
vet ej/vill ej svara

rikspolitik?
lokalpolitik/kommunala frågor?
politik i andra länder/utlandssidorna?
EU-frågor?

Fråga 3
När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se
på/lyssna på (NYHETSPROGRAM)?
VISA SVARSKORT 3. UPPREPA FRÅGAN FÖR VARJE PROGRAM
1
2
3
4
5
8

____
____
____
____
____

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

A. Rapport i SVT2?
B. Aktuellt i SVT1 eller i SVT2?
C. Ekots långa nyhetssändningar i Sveriges Radio?
D. Nyheterna i TV 4?
E. Nyhetsprogrammet Direkt 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? Är Du mycket intresserad, ganska
intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik?
VISA SVARSKORT 4-5

1
2
3
4
7

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

Fråga 5
Hur pass intresserad är Du av EU-frågor? Är Du mycket intresserad, ganska
intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av EU-frågor?
VISA SVARSKORT 4-5

1
2
3
4
7

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

Fråga 6
Hur viktigt tyckte Du att årets val till EU-parlamentet var? Brydde Du Dig
mycket om vilka partier som vann eller förlorade eller tyckte Du att det inte
spelade så stor roll?
VISA SVARSKORT 6

1
2
7
8

brydde mig mycket om vilka partier som vann eller förlorade
spelade inte så stor roll
annat svar: ______________________________________
vet inte/vill ej svara

Fråga 7
Om Du tänker på EU-parlamentsvalet i år. Var det någon eller några frågor som
var viktiga för Dig när det gällde vilket parti Du röstade på vid valet den 13 juni?
1
5
6
8

ja
nej, ingen fråga viktig
röstade inte i EU-parlamentsvalet
vet inte/vill ej svara
OM UP SVARAR JA

Vilken eller vilka frågor?
fråga(or):______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR

Var det ytterligare någon fråga som var viktig för Dig när Du valde parti i
EU-parlamentsvalet?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara
Vilken eller vilka ytterligare frågor?
fråga(or):______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Fråga 8A
I den offentliga debatten får EU både positiv och negativ kritik. Vad anser Du
personligen är det mest positiva med EU?
NOTERA 5 FÖR ”INGET POSITIVT” OCH 8 ”FÖR VET INTE VILL EJ SVARA”

mest positivt med EU:____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR

Är det ytterligare något Du vill nämna?
mest positivt med EU:____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Fråga 8B
Och vad anser Du är det mest negativa med EU?
NOTERA 5 FÖR ”INGET NEGATIVT” OCH 8 ”FÖR VET INTE VILL EJ SVARA”

mest negativt med EU:____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR

Är det ytterligare något Du vill nämna?
mest negativt med EU:___________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Fråga 9A
På det här kortet finns ett slags skala.
VISA SVARSKORT 9

Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du allmänt sett 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 ett parti desto
högre minussiffra väljer Du. Nollpunkten på skalan markerar att Du varken gillar
eller ogillar ett parti.
-5


-4


-3


-2


ogillar
starkt

-1


0


+1


+2


+3


+4


varken gillar
eller ogillar

+5

gillar
starkt

LÄS UPP ETT PARTI I TAGET OCH FRÅGA NEDANSTÅENDE FRÅGA.
NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILLE EJ SVARA.

Var skulle Du vilja placera:
____
____
____
____
____
____
____

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

centerpartiet?
moderata samlingspartiet?
vänsterpartiet?
folkpartiet?
socialdemokraterna?
miljöpartiet - de gröna?
kristdemokraterna?

Fråga 9B
LÄS UPP EN PARTILEDARE I TAGET OCH FRÅGA NEDANSTÅENDE FRÅGA.
NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILLE EJ SVARA.

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

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Lennart Daléus?
Carl Bildt?
Gudrun Schyman?
Lars Leijonborg?
Göran Persson?
Birger Schlaug?
Alf Svensson?

Fråga 10A
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?
VISA SVARSKORT 10

1
2
3
4
7
8

mycket stort förtroende
ganska stort förtroende
ganska litet förtroende
mycket litet förtroende
annat svar:_____________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 10B
Och allmänt sett, hur stort förtroende har Du för följande grupper och
institutioner. Vi börjar med Europaparlamentet?
VISA SVARSKORT 10
1
2
3
4
8

mycket stort förtroende
ganska stort förtroende
ganska litet förtroende
mycket litet förtroende
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP EN FRÅGA I TAGET. ANGE 8 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA

____
____
____

A.
B.
C.

Europaparlamentet
EU-kommissionen
Sveriges riksdag

Fråga 11
Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti sedan valet
1994?
VISA SVARSKORT 11. NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA

-5

dåligt

____

-4


-3


-2


-1


0


+1


+2


+3


+4


varken bra
eller dåligt

ups bedömning av hur den socialdemokratiska regeringen skött sig

+5

bra

Fråga 12
Om Du tänker framåt på de närmaste åren, vilka frågor eller problem tycker Du
personligen det är viktigast att den Europeiska Unionen gör någonting åt och
försöker lösa?
1
5
8

up nämner problem eller fråga
up uppger inget problem
vet inte/vill ej svara

13
13

OM UP NÄMNER FRÅGA/PROBLEM

fråga/problem:______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR

Är det ytterligare någon fråga eller problem som Du tycker det är viktigt att den
Europeiska Unionen gör någonting åt och försöker lösa?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara
Vilken eller vilka ytterligare frågor?
fråga/problem:______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

13
13

Fråga 13
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 13 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP ALTERNATIVEN ETT I SÄNDER

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

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

____
S.
____

Minska den offentliga sektorn?
Minska försvarsutgifterna?
Minska de sociala bidragen?
Sänka skatterna?
Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare?
Minska inkomstskillnaderna i samhället?
Minska finansmarknadens inflytande på politiken?
Bedriva mer av sjukvården i privat regi?
Höja vin- och spritpriserna kraftigt för att begränsa alkoholmissbruket och
alkoholskadorna i samhället?
Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande?
Förbjuda alla former av pornografi?
Begränsa rätten till fri abort?
Ta emot färre flyktingar i Sverige?
Minska u-hjälpen?
Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften?
Stoppa privatbilismen i innerstäderna?
Sverige bör söka medlemskap i NATO?
Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen
ekonomisk tillväxt?
Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik, syftande till neutralitet i
krig.

Fråga 14A
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 eller kristdemokrat? Eller har Du inte någon sådan
inställning till något av partierna?
1
3
5
8

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

14D

Fråga 14B
Vilket parti tycker Du bäst om?
1
2
3
4
5
6
7
9
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet - de gröna
annat parti_______________________________________________________
vet ej/vill ej svara
16A
Fråga 14C
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?

1
5
7
8

ja, starkt övertygad
nej, inte starkt övertygad
annat svar:____________________________
vill ej svara

15

Fråga 14D
Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna?
(Vilket parti?)
1
2
3
4
5
6
7
9
95
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet - de gröna
annat parti________________________________________________________
nej, inget parti
16A
vet ej/vill ej svara
16A

Fråga 15
Vilket parti tycker Du näst bäst om?
MARKERA OM MÖJLIGT ENDAST ETT PARTI

1
2
3
4
5
6
7
9
95
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet - de gröna
annat parti________________________________________________________
inget parti
vet ej/vill ej svara

Fråga 16A
Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger
efter politisk ställning.
VISA SVARSKORT 16

På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vilja att Du placerade de
politiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Du tycker att ett parti står desto
lägre siffra väljer Du. Och ju mer till höger Du tycker att ett parti står desto högre
siffra väljer Du.
0


1


2


3


långt till
vänster

4


5


6


7


8


varken vänster
eller höger

9


10

långt till
höger

STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR. NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet?
____
____
____
____
____
____
____

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

folkpartiet?
socialdemokraterna?
moderata samlingspartiet?
vänsterpartiet?
centerpartiet?
miljöpartiet - de gröna?
kristdemokraterna?

Fråga 16B
Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv?
FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA
GÄLLER UPS EGEN POLITISKA INSTÄLLNING

____

ups egen placering på vänster-högerskalan

Fråga 17
Vad anser Du att medlemskapet i EU hittills har inneburit för Sverige inom
följande områden?
VISA SVARSKORT 17 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
8

stor förbättring
viss förbättring
varken förbättring eller försämring
viss försämring
stor försämring
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP ALTERNATIVEN ETT I SÄNDER

Om Du använder svaren på det här kortet, vad anser Du medlemskapet i EU
hittills har inneburit för Sverige när det gäller miljön?
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

miljön?
ekonomin?
sysselsättningen?
jordbruket?
den sociala tryggheten?
jämställdheten mellan män och kvinnor?
den militära säkerheten?
den nationella självständigheten?
möjligheten att påverka utvecklingen i EU?
prisnivån på livsmedel?
brottsbekämpningen?
företagens konkurrensmöjligheter?
invandrare och flyktingar?

Fråga 18
Enligt Din bedömning, har EU gjort en bra eller dålig insats inom följande
politikområden under de senaste fem åren?
VISA SVARSKORT 18

1


2


3


4


mycket
bra

5


6


7

mycket
dåligt

STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR. NOTERA 8 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA

Har EU gjort en bra eller dålig insats inom jordbruks- och fiskepolitiken under de
senaste fem åren?

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

jordbruk och fiske?
arbetslöshetspolitik?
ekonomisk politik?
brottsbekämpning?
säkerhet och försvar?
miljövård?
social välfärdspolitik?
utbildning?
skattepolitik?
invandrare och flyktingar?

Fråga 19
Enligt Din mening, i vilken utsträckning bör besluten inom följande områden
fattas på nationell nivå respektive på EU-nivå?
VISA SVARSKORT 19

1


2


3


4


uteslutande
på nationell
nivå

5


6


7

uteslutande
på EU-nivå

STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR. NOTERA 8 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA

Bör besluten när de gäller jordbruk och fiske fattas på nationell nivå eller på EUnivå?
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

jordbruk och fiske?
arbetslöshetspolitik?
ekonomisk politik?
brottsbekämpning?
säkerhet och försvar?
miljövård?
social välfärdspolitik?
utbildning?
skattepolitik?
invandrare och flyktingar?

Fråga 20
Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som förekommit i debatten om
EU. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem?
VISA SVARSKORT 20 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP ALTERNATIVEN ETT I SÄNDER

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

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Sverige bör utträda ur EU?
Sverige bör bli medlem i EMU (den ekonomiska och monetära unionen)?
Fortast möjligt uppta länder som Polen, Tjeckien och Ungern som
medlemmar i EU?
Sverige skall delta fullt ut i EU:s försvarssamarbete?
Minska medlemsländernas möjligheter att lägga in veto mot beslut i EU:s
ministerråd?
Återinföra strängare gränskontroller mellan EU-länder?
Minska jordbruksstödet inom EU?
Avkriminalisera bruket av hasch?

Fråga 21
I debatten om EU talas ibland om en utvidgning av unionen. Vilken är Din åsikt
om när följande länder bör bli medlemmar i den Europeiska unionen eller om de
aldrig bör bli medlemmar i EU?
VISA SVARSKORT 21 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
8

bör bli medlem i EU inom 5 år
bör bli medlem i EU inom 10 år
bör bli medlem i EU tidigast om 10 år
bör aldrig bli medlem i EU
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP ETT LAND I SÄNDER. NOTERA 8 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA. OM
UP HÄVDAR ATT EU ÄR EN ORGANISATION SOM BÖR AVVECKLAS, NOTERA 5
FÖR SAMTLIGA LÄNDER. (GÄLLER EJ UP SOM ENDAST ANSER ATT SVERIGE
BÖR LÄMNA EU MEN I ÖVRIGT INTE ANSER ATT ORGANISATIONEN BÖR
AVVECKLAS)

Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om när följande
länder bör bli medlem i EU. Vi börjar med de baltiska länderna:
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

De baltiska länderna
Cypern
Tjeckien
Ungern
Polen
Rumänien
Turkiet
Ryssland
Ukraina
Marocko

Fråga 22A
Är Du i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU eller har Du
ingen bestämd åsikt i frågan?
VISA SVARSKORT 22A

1
2
3
7
8

i huvudsak för det svenska medlemskapet i EU
i huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU
ingen bestämd åsikt i frågan
23A
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
23A
Fråga 22B
Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera
tveksam?

1
2
7
8

bestämd uppfattning
mera tveksam
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 22C
OBS! I FRÅGORNA 22C OCH 22D ANVÄNDS PARTIFÖRKORTNINGARNA

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för ett fortsatt svenskt
medlemskap i EU?
parti(er):______________________________________________
98

vet inte/vill ej svara/minns ej
Fråga 22D
Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot ett fortsatt svenskt
medlemskap i EU?
parti(er):_______________________________________________

98

vet inte/vill ej svara/minns ej

Fråga 23A
Är Du i huvudsak för eller emot ett svenskt medlemskap i EMU eller har Du
ingen bestämd åsikt i frågan?
VISA SVARSKORT 23A

1
2
3
7
8

i huvudsak för ett svenskt medlemskap i EMU
i huvudsak emot ett svenskt medlemskap i EMU
ingen bestämd åsikt i frågan
24
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
24
Fråga 23B
Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera
tveksam?

1
2
7
8

bestämd uppfattning
mera tveksam
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 24
I den politiska debatten finns olika förslag om Sveriges framtida förhållande till
EU. Vilket av de här förslagen stämmer bäst överens med Din uppfattning?
VISA SVARSKORT 24 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN 1-6

1
2
3

6

Sverige bör så fort som möjligt begära utträde ur EU
Sverige bör verka för att på sikt lämna EU
Sverige bör vara med i EU, men säga nej till sådana saker som
försvarssamarbete, gemensam utrikespolitik och gemensam valuta
Sverige bör vara med i EU och säga ja till sådana saker som
försvarssamarbete, gemensam utrikespolitik och gemensam valuta
Sverige bör vara med i EU och på sikt säga ja till ett förenande av
EU:s medlemsländer i ett Europas Förenta Stater
ingen bestämd åsikt i frågan

7
8

annat svar:_____________________________________________
vet inte/vill ej svara

4
5

Fråga 25
Tycker Du att det är positivt eller negativt att EU utvecklas till en förbundsstat,
ett slags Europas Förenta Stater?
VISA SVARSKORT 25
0

mycket
negativt

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

mycket
positivt

ANGE SVARSNUMRET. NOTERA VET INTE/VILL EJ SVARA MED 98
____

ups placering när det gäller inställningen till en förbundsstat, ett slags Europas
Förenta Stater

Fråga 26A
På den här skalan vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras
inställning i frågan om ett svenskt medlemskap i EMU (ekonomiska monetära
unionen).
VISA SVARSKORT 26
0


1


2


3


4


5


6


7


8


negativt till ett svenskt
EMU-medlemskap

9


10


positivt till ett svenskt
EMU-medlemskap

STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR. NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet?
____
____
____
____
____
____
____

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

moderata samlingspartiet?
miljöpartiet - de gröna?
socialdemokraterna?
folkpartiet?
vänsterpartiet?
centerpartiet?
kristdemokraterna?

Fråga 26B
Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv?
FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA GÄLLER UPS
EGEN INSTÄLLNING TILL EMU

____

ups egen placering när det gäller svenskt medlemskap i EMU
Fråga 27
På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls
nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?
VISA SVARSKORT 27-28

1
2
3
4
8

mycket nöjd
ganska nöjd
inte särskilt nöjd
inte alls nöjd
vet inte/vill ej svara

Fråga 28
På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls
nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i den Europeiska Unionen?
VISA SVARSKORT 27-28

1
2
3
4
8

mycket nöjd
ganska nöjd
inte särskilt nöjd
inte alls nöjd
vet inte/vill ej svara
Fråga 29
Kan Du säga hur många länder som idag är medlemmar av EU?
VISA SVARSKORT 29

1
2
3
4
8

6 länder
9 länder
12 länder
15 länder
vet inte/vill ej svara
Fråga 30
Vet Du i vilken stad EU-kommissionen har sitt högkvarter?
VISA SVARSKORT 30

1
2
3
4
8

Paris
Strasbourg
Bonn
Bryssel
vet inte/ vill ej svara
Fråga 31
Känner Du till hur många röster Sverige har i EU:s ministerråd?
VISA SVARSKORT 31

2
3
4
5
8

2 röster
3 röster
4 röster
5 röster
vet inte/vill ej svara

Fråga 32
Kan Du säga hur många representanter Sverige har i EU-parlamentet?

998

antal representanter:__________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 33
Hur stolt är Du över att vara svensk?
VISA SVARSKORT 33

1
2
3
4
8

mycket stolt
ganska stolt
inte särskilt stolt
inte alls stolt
vet inte/vill ej svara

Fråga 34A
Känner du till namnet på någon eller några av de personer som stod på partiernas
valsedlar i årets EU-parlamentsval?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

35A
35A

Fråga 34B
Vilket parti tillhör han/hon?
NOTERA DET FÖRSTA NAMN UP NÄMNER OCH STÄLL FÖLJDFRÅGAN. GLÖM
INTE ATT ANTECKNA PARTI (ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA) OCH KÖN
(M/K) FÖR DE KANDIDATER UP NÄMNER

Kommer Du ihåg namnet på någon mer person?
NOTERA DE TRE FÖLJANDE NAMNEN SOM UP NÄMNER OCH
STÄLL FÖLJDFRÅGAN

Vilket parti tillhör han/hon?
ANTECKNA DE FYRA FÖRSTA NAMN UP NÄMNER

1

ja, namn 1:_________________________Parti:______________Kön:______
ja, namn 2:_________________________Parti:______________Kön:______
ja, namn 3:_________________________Parti:______________Kön:______
ja, namn 4:_________________________Parti:______________Kön:______

5
8

nej känner ej till något namn/vet inte/kommer inte ihåg
vill ej svara

Fråga 35A
Röstade Du i EU-parlamentsvalet i år?
1
5
9

ja
nej
vägrar svara

35G
36A

Fråga 35B
Vilket parti röstade Du på i EU-parlamentsvalet?
1
2
3
4
5
6
7
9
10
99

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet - de gröna
annat parti (ange vilket):___________________________
blankt
vill ej svara

35G

Fråga 35C
När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets EUparlamentsval? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under våren
och försommaren eller visste Du sedan länge hur Du skulle rösta?
VISA SVARSKORT 35C

1
2
3
7
9

under sista veckan före valet
tidigare under våren och försommaren
up visste sedan länge på vilket parti up skulle rösta
annat svar:_____________________________________________________
vet inte/vill ej svara

Fråga 35D
Hur viktiga var följande skäl för Ditt val av parti i årets EU-parlamentetsval?
VISA SVARSKORT 35D OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
8

ett av de absolut viktigaste skälen
ganska viktigt skäl
inte särskilt viktigt skäl
inte alls viktigt skäl
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP ETT SKÄL I TAGET

____
____
____
____

A.
B.
C.
D.

Partiernas politik i EU-frågor
Partiernas insatser i svensk politik
Gammal vana/lojalitet med mitt parti
Kandidaterna på valsedlarna
GÅ TILL FRÅGA 36A

Fråga 35E
FRÅGA 35E STÄLLS EJ TILL PERSONER SOM I FRÅGA 35A ANGIVIT ATT DE
INTE AVSER ATT RÖSTA (5) ELLER INTE VILLE SVARA (8) ELLER SOM I FRÅGA
35B SVARAT ATT DE AVSER RÖSTA BLANKT

I EU-parlamentsvalet var det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss
framför en av kandidaterna på valsedeln. Utnyttjade Du möjligheten att
personrösta i EU-parlamentsvalet?
1
5
8

ja
nej
kommer inte ihåg/vet inte/ville svara

35F
36A

Kommer Du ihåg namnet på den kandidat som Du personröstade på?
NOTERA HELA NAMNET, BÅDE FÖR- OCH EFTERNAMN. NOTERA ÄVEN
KANDIDATENS PARTITILLHÖRIGHET (ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA)
OCH KÖN (M/K).

1
5
8

namn:____________________________parti:_______kön:_______
nej
vet inte/vill ej svara

Fråga 35F
DEN FÖRSTA FRÅGAN STÄLLS TILL UP SOM I FRÅGA 35E UPPGIVIT ATT
HAN/HON HAR PERSONRÖSTAT OCH HAR ANGIVIT KANDIDATENS NAMN.
DEN ANDRA FRÅGAN STÄLLS TILL UP SOM I FRÅGA 35E UPPGIVIT ATT
HON/HAN HAR PERSONRÖSTAT MEN EJ ANGIVIT KANDIDATENS NAMN.
DEN TREDJE FRÅGAN STÄLLS TILL UP SOM I FRÅGA 35E UPPGIVIT ATT
HAN/HON EJ PERSONRÖSTAT.
UP SOM SVARAT ”VET EJ/VILL EJ SVARA” I FRÅGA 35E SKALL INTE BESVARA
FRÅGA 35F

Vilka var de viktigaste skälen till att Du personröstade på
(…KANDIDATENS NAMN, se fråga 35C)
Vilka var de viktigaste skälen till att Du personröstade som Du gjorde?
Vilka var de viktigaste skälen till att Du inte personröstade i EUparlamentsvalet?
Svar:_________________________________________________
______________________________________________________
TILLÄGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR

Är det ytterligare något skäl
Du vill nämna?

Svar:_________________________________________________
______________________________________________________

Fråga 35G
DEN FÖRSTA FRÅGAN STÄLLS TILL PERSONER SOM INTE RÖSTADE I
EU-PARLAMENTSVALET (5 I FRÅGA 35A). DEN ANDRA FRÅGAN STÄLLS
TILL PERSONER SOM RÖSTADE BLANKT I EU-PARLAMENTSVALET. (10 I
FRÅGA 35B)
Vilka var de viktigaste skälen till att Du inte röstade i EU-parlamentsvalet?
Vilka var de viktigaste skälen till att Du röstade blankt i EU-parlamentsvalet?
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR

Är det ytterligare något skäl du vill nämna?
Svar:_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
8

vet inte/vill ej svara

??
Fråga 35H
DEN FÖRSTA FRÅGAN STÄLLS TILL PERSONER SOM INTE RÖSTADE I EUPARLAMENTSVALET. DEN ANDRA FRÅGAN STÄLLS TILL DEM SOM RÖSTADE
BLANKT I EU-PARLAMENTSVALET.

Hur viktiga var följande skäl till att Du inte röstade i EU-parlamentsvalet?
Hur viktiga var följande skäl till att Du rösta blankt i EU-parlamentsvalet?
VISA SVARSKORT 35H OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
8

ett av de absolut viktigaste skälen
ganska viktigt skäl
inte särskilt viktigt skäl
inte alls viktigt skäl
vet inte/vill ej svara
LÄS UPP ETT SKÄL I TAGET

___
___
___
___
inflytande
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.

Inte intresserad av politik
Inte intresserad av EU-frågor
Inte tillräckligt insatt i vad EU-parlamentsvalet handlar om
EU-parlamentsvalet är inte viktigt/EU-parlamentet har litet

E.
Negativ till EU
F.
Inte överens i EU-frågor med det parti jag annars tycker bäst om
G.
Ingen möjlighet att rösta på enbart EU-positiva kandidater eller på
enbart EU-kritiska kandidater i mitt parti
H.
Krångligt med personröstning
I.
Upptagen/bortrest/sjuk/olyckshändelse
Fråga 35I
FRÅGA 35I STÄLLS ENDAST TILL UP SOM INTE RÖSTAT I
EUPARLAMENTSVALET (5 I FRÅGA 35A)

Vilket parti skulle Du rösta på, om Du hade röstat?
TILLÄGGSFRÅGA OM UP ÄR TVEKSAM

Vilket parti är det mest troligt att Du skulle röstat på?
1
2
3
4
5
6
7
9
10
99

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet - de gröna
annat parti (ange vilket):___________________________
blankt
vill ej svara

Fråga 36A
På det här kortet finns samma skala som Du tidigare använde för att tala om hur
mycket Du allmänt sett gillade respektive ogillade de olika partierna.
VISA SVARSKORT 36
-5


-4


-3


-2


ogillar
starkt

-1


0


+1


+2


+3


+4


varken gillar
eller ogillar

+5

gillar
starkt

LÄS UPP ETT PARTI I TAGET OCH FRÅGA NEDANSTÅENDE FRÅGA.
NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILLE EJ SVARA. OBSERVERA ATT DET ÄR
PARTIERNAS POLITIK I EU-FRÅGOR SOM SKALL BEDÖMAS HÄR.

Om Du använder samma skala för att bedöma vad Du tycker om partiernas
politik i EU-frågor, var skulle Du vilja placera:
____
____
____
____
____
____
____

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

centerpartiet?
moderata samlingspartiet?
vänsterpartiet?
folkpartiet?
socialdemokraterna?
miljöpartiet - de gröna?
kristdemokraterna?

Fråga 36B
LÄS UPP EN KANDIDAT I TAGET OCH STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGA.
NOTERA 96 OM UP SÄGER ATT HAN/HON INTE KÄNNER TILL
KANDIDATEN OCH 98 OM UP EJ VILL SVARA.

Vi kan använda samma skala för att bedöma hur mycket Du gillar respektive
ogillar några av partiernas kandidater i EU-parlamentsvalet. Om någon kandidat
är okänd för Dig skall Du inte sätta någon poäng. Vi börjar med Maj-Britt
Theorin:
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A.
B.
H.
C.
D.
E.
F.
G.
I.
J.
K.
K.
L.
M.
O.
P.

Maj-Britt Theorin?
Staffan Burenstam Linder?
Marianne Eriksson?
Per Gahrton?
Cecilia Malmström?
Karl-Erik Olsson?
Hans Lindqvist?
Jonas Sjöstedt?
Gunilla Carlsson?
Pierre Schori?
Marit Paulsen?
Görel Thurdin?
Anders Wijkman?
Inger Schörling?
Anneli Hulthén?
Ingrid Näslund?

Fråga 37
Nu skulle jag vilja ställa några frågor om de svenska EU-parlamentsledamöterna.
VISA SVARSKORT 38 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN ETT I TAGET.
JA=1, NEJ=5, VET INTE/VILL EJ SVARA=8.

Har Du under de senaste åren:
____

A.
B.

____
C.
____
____

D.

Läst artikel eller intervju med någon svensk EU-parlamentariker?
Varit på möte eller sammankomst där någon svensk EU-parlamentariker
framträtt?
Skrivit brev eller e-post eller på annat sätt haft kontakt med någon svensk
EU-parlamentariker?
Besökt någon EU-parlamentarikers hemsida på Internet?

FRÅGA 38 STÄLLS EJ TILL PERSONER FÖDDA SENARE ÄN DEN 20 SEPTEMBER 1980

Fråga 38A
Röstade Du i riksdagsvalet 1998?
1
3
5
8
9

ja
minns inte säkert, men troligen
nej, röstade inte/up tror inte up röstade
vet ej/vill ej svara
ej röstberättigad

39A

Fråga 38B
Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1998?
1
2
3
4
5
6
7
9
10
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet - de gröna
annat parti________________________________________________________
blankt
vet ej/vill ej svara

FRÅGA 39 STÄLLS EJ TILL PERSONER FÖDDA SENARE ÄN DEN 17 SEPTEMBER 1977

Fråga 39A
Röstade Du i EU-parlamentsvalet 1995?
1
3
5
8
9

ja
minns inte säkert, men troligen
nej, röstade inte/up tror inte up röstade
vet ej/vill ej svara
ej röstberättigad

40A

Fråga 39B
Vilket parti röstade Du på i EU-parlamentsvalet 1995?
1
2
3
4
5
6
7
9
10
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kds - kristdemokratiska samhällspartiet
miljöpartiet - de gröna
annat parti________________________________________________________
blankt
vet ej/vill ej svara

Fråga 40A
Inför årets val till EU-parlamentet, läste Du någon valbroschyr eller liknande
trycksak från något parti?
I FRÅGORNA 40A-E NOTERAS ALLA PARTIER UP NÄMNER. ANVÄND
PARTIFÖRKORTNINGARNA MED MELLANSLAG EFTER VARJE PARTI.
ANTECKNA ÄVEN SVARET "ALLA PARTIER" (KOD 90).

1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara
TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA

Från vilket eller vilka partier?

6
8

parti(er):
kommer inte ihåg från vilket parti
vet inte/vill ej svara

Fråga 40B
Inför årets val till EU-parlamentet, besökte Du något av partiernas hemsidor på
Internet?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara
TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA

Vilket eller vilka partiers hemsidor?

6
8

parti(er):
kommer inte ihåg vilket partis hemsida
vet inte/vill ej svara

Fråga 40C
Inför årets val till EU-parlamentet, var Du på något valmöte eller annat
arrangemang som anordnats av något parti?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara
TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA

Vilket eller vilka partier?

6
8

parti(er):
kommer inte ihåg vilket parti
vet inte/vill ej svara
Fråga 40D
Inför årets val till EU-parlamentet, hade Du personligt besök i hemmet eller blev
Du uppringd från något parti?
VISA SVARSKORT 40D

1
2
3
5
8

ja, personligt besök i hemmet
ja, blev uppringd
ja, både personligt besök och uppringd
nej
vet inte/vill ej svara
TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA. OM UP BÅDE FÅTT PERSONLIGT BESÖK
OCH BLIVIT UPPRINGD, ANTECKNA EFTER VARJE PARTI (B) FÖR BESÖK, (T)
FÖR UPPRINGD ELLER (BT) FÖR BÅDE BESÖK OCH UPPRINGD.

Från vilket eller vilka partier?

6
8

parti(er):
kommer inte ihåg från vilket parti
vet inte/vill ej svara

Fråga 40E
Inför årets val till EU-parlamentet, var Du i personlig kontakt med någon
valarbetare på Din arbetsplats?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara
TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA

Från vilket eller vilka partier?

6
7
8

parti(er):
kommer inte ihåg från vilket parti
förvärvsarbetar inte
vet inte/vill ej svara
Fråga 40F
Inför årets val till EU-parlamentet, försökte Du övertyga någon familjemedlem,
bekant eller andra personer att rösta på något visst parti?

1
5
7
8

ja
nej
annat svar:
vet inte/vill ej svara

Fråga 41A
Hur ser Du på det ekonomiska läget i dagens Sverige?
VISA SVARSKORT 41A

1
2
3
4
5
8

mycket bra
ganska bra
varken bra eller dåligt
ganska dåligt
mycket dåligt
vet inte/vill ej svara
Fråga 41B
Skulle Du vilja säga att det ekonomiska läget i Sverige har förbättrats, förblivit
detsamma eller försämrats under de senaste 12 månaderna?
VISA SVARSKORT 41B

1
3
5
8

förbättrats
förblivit detsamma
försämrats
vet inte/vill ej svara
Fråga 41C
Hur tror Du att det ekonomiska läget i Sverige kommer att förändras under de
närmaste 12 månaderna? Kommer det att förbättras, förbli detsamma eller
kommer det att försämras?
VISA SVARSKORT 41C

1
3
5
8

förbättras
förbli detsamma
försämras
vet ej/vill ej svara
Fråga 41D
Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för 12 månader sedan,
har den förbättrats, förblivit densamma eller har den försämrats?
VISA SVARSKORT 41B

1
3
5
8

förbättrats
förblivit densamma
försämrats
vet inte/vill ej svara

Fråga 41E
Om Du nu ser framåt, hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att
förändras under de närmaste 12 månaderna? Kommer den att förbättras, förbli
densamma eller kommer den försämras?
VISA SVARSKORT 41C

1
3
5
8

förbättras
förbli densamma
försämras
vet inte/vill ej svara

Fråga 42A
Vad är Din uppfattning om kvaliteten på den offentliga servicen i Sverige?
VISA SVARSKORT 42A

1
2
3
4
5
8

mycket bra
ganska bra
varken bra eller dåligt
ganska dåligt
mycket dåligt
vet inte/vill ej svara
Fråga 42B
Hur har enligt Din uppfattning kvaliteten på den offentliga servicen i Sverige
förändrats under de senaste 12 månaderna? Har den förbättrats, förblivit
densamma eller har den försämrats?
VISA SVARSKORT 42BC

1
3
5
8

förbättrats
förblivit densamma
försämrats
vet ej/vill ej svara
Fråga 42C
Och hur har kvaliteten på den offentliga service Du personligen kommit i kontakt
med förändrats under de senaste 12 månaderna? Har den förbättrats, förblivit
densamma eller har den försämrats?
VISA SVARSKORT 42BC

1
3
5
8

förbättrats
förblivit densamma
försämrats
vet ej/vill ej svara

Avslutningsvis följer några frågor om Dig själv.
Fråga 43A
Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av
grupperna på det här kortet tillhör Du?
VISA SVARSKORT 43A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
77
98

förvärvsarbetande
arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi
genomgår utbildning med stöd av det s k kunskapslyftet
arbetslös
ålderspensionär
förtidspensionär
hemarbetande
studerande
annan grupp (ange vilken):___________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 43B
Har Du tidigare haft förvärvsarbete?

1
5
9

ja
nej
vill ej svara

44A

Fråga 43C
Hur länge sedan är det Du senast förvärvsarbetade?
1
2
3
4
7
8

mindre än 1 år sedan
VISA SVARSKORT 43C
1 - 3 år sedan
4 - 10 år sedan
mer än 10 år sedan
annat svar:________________________________________________________
vet inte/vill ej svara

Fråga 43D
Vilket yrke har/hade Du?
TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT
FÖRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN

Vilket slags arbete
sysslar/sysslade Du
huvudsakligen med?

yrke/sysselsättning:_________________________________________________
FRÅGAN STÄLLS BÅDE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE YRKESVERKSAM
UP. OM UP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVÄNDS FORMULERINGARNA
MED ORDEN "HADE" OCH "SYSSLADE"

Fråga 43E
Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt i veckan?
1
2
3
9

heltid
deltid, minst 15 timmar i veckan
deltid, mindre än 15 timmar i veckan
vill ej svara

VISA SVARSKORT 43E

Fråga 43F
Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats?
verksamhet: ___________________________________________________
Fråga 43G
Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Du hör/hörde till?
FORMULERINGEN "SOM DU HÖRDE TILL" ANVÄNDS OM UP TIDIGARE
VARIT YRKESVERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE UPS SENASTE YRKE
VISA SVARSKORT 43G
TILLÄGGSFRÅGA FÖR ”ANSTÄLLDA”
Har/hade Du egen firma vid sidan
om?
1
ja
5
nej
7
annat svar:_______________
________________________
________________________
8
vet inte/vill ej svara

1
2
3

tjänsteman
tjänsteman med arbetsledande funktion
tjänsteman med företagsledande funktion

4
5
6

arbetare
arbetare med arbetsledande funktion
egenanställd arbetare

7
8

jordbrukare: ingen anställd
jordbrukare: en eller flera anställda

9
10
11

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

77

annat svar:_______________________________________________________

GÅ TILL FRÅGA 43H

Fråga 43H
Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst?
VISA SVARSKORT 43H

1
2
3
4
7
9

statlig
kommunal
landstingskommunal
privat
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara

Fråga 43G
Har Du idag en fast eller tillfällig anställning?
FRÅGAN STÄLLS ENDAST TILL PERSONER SOM VID
INTERVJUTILLFÄLLET ÄR FÖRVÄRVSARBETANDE (1 I FRÅGA 43A )
VISA SVARSKORT 43GE

1
2
7
9

fast anställning, tillsvidare anställd
tillfällig anställning, korttidsanställning
annat svar:_____________________________________________
vill ej svara

Fråga 44A
Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller
yrkesutbildning?
OBS! UP SOM PÅ FRÅGA 44A SVARAT "STUDERANDE" SKALL
ENDAST HA TILLÄGGSFRÅGAN

1
5
9

ja
nej
vill ej svara
TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR "JA"

Studerar Du på heltid eller deltid?
1
2
7
9

ja, heltid
ja, deltid
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara
Fråga 44B
Vilken skolutbildning har Du genomgått?/Vilken skolutbildning genomgår Du?
TILLÄGGSFRÅGA FÖR
FYLLIGA SVAR

Har Du någon annan praktisk
eller teoretisk utbildning?

1
2

folkskola
grundskola

3

yrkesskola

4
5

realskola
2-årigt gymnasium

6
7

3 eller 4-årigt gymnasium
3 eller 4-årigt gymnasium

enbart 6- eller 7-årig folkskola
8- eller 9-årig grund-, enhets- eller kommunal
mellanskola
yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig
handelsutbildning
realskola, flickskola, folkhögskola. etc.
2-årigt gymnasium, tekniskt institut,
handelsinstitut, studerande på denna nivå.
ej examen, studerande på denna nivå.
examen.

8
9

universitet/högskola
universitet/högskola

ej examen, studerande på denna nivå.
examen, vidarestuderande.

77
98

annan utbildning: ________________________________________________
vet inte/vill ej svara
OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-9 ÄR TILLÄMPLIGA BEHÖVER ENDAST
DET SOM HAR HÖGST NUMMER MARKERAS. VI ÄR ENDAST INTRESSERADE
AV DEN HÖGSTA NIVÅ UP STUDERAR/STUDERAT PÅ. VID TVEKSAMMA FALL
ANTECKNA UPS SVAR VID "ANNAN UTBILDNING"

Fråga 45A
Under de senaste åren har läget på den svenska arbetsmarknaden försämrats. På
det här kortet finns ett antal olika problem som en del människor råkat ut för på
arbetsmarknaden. Har Du personligen under de senaste 12 månaderna råkat ut för
något eller några av dessa problem?
VISA SVARSKORT 45
TILLÄGGSFRÅGA OM UP
SVARAR JA

Vilket av dessa problem har
Du råkat ut för?

NOTERA DE PROBLEM UP RÅKAT UT FÖR. FLER
ÄN ETT KAN FÖREKOMMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
77
95
98

vid något eller några tillfällen försökt få arbete de 12 senaste månaderna,
men inte fått något
försökt få arbeta heltid men endast fått arbeta deltid
tvingats ta ett arbete under mina kvalifikationer
blivit permitterad/friställd men fått nytt jobb inom tre månader
blivit permitterad/friställd och gått arbetslös mer än tre månader
genomgått arbetsmarknadsutbildning
blivit förtidspensionerad, delvis pga arbetsmarknadsskäl
arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
råkat ut för problem i egenskap av företagare (ange vilket):_________________
_________________________________________________________________
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 45B
Är det någon eller några i Ditt hushåll som under de senaste 12 månaderna råkat
ut för något eller några av dessa problem?
VISA SVARSKORT 45

1
5
6
8

ja, någon i ups hushåll har råkat ut för problem
nej, ingen har drabbats
nej, ensam i hushållet
vet ej/vill ej svara

Fråga 46A
Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare
eller någon annan yrkesorganisation?
1
5
8

ja
nej
vill ej svara
TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA

46B
46B
Vilken organisation är
Du medlem av?

Organisationens namn:______________________________________________
_________________________________________________________________
ANTECKNA INTE FÖRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM UP
NÄMNER NAMNET PÅ EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO, TCO ELLER
SACO), SKALL DU FRÅGA VILKET FÖRBUND UP TILLHÖR OCH ANTECKNA
DETTA. SOM FÖRETAGARORGANISATION RÄKNAS OCKSÅ
JORDBRUKSORGANISATION.

Fråga 46B
Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?
1
5
8

ja
nej
vill ej svara
TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA

46C
46C
Vilket parti eller politisk
organisation är Du medlem av?

parti:___________________________________________________________
politisk organisation:______________________________________________
SKRIV UPP NAMNEN PÅ DET PARTI/DE ORGANISATIONER UP
NÄMNER. FLER ÄN EN ORGANISATION KAN FÖREKOMMA

Fråga 46C
Här kommer en mer allmän fråga om vilka föreningar och religiösa samfund Du
är med i samt hur aktiv Du är i dessa föreningar och samfund. Du kan svara med
hjälp av det här kortet.
VISA SVARSKORT 46C

1
2
3
4
8

ej medlem
medlem, men ej varit på möte under de senaste 12 månaderna
medlem, har varit på möte under de senaste 12 månaderna
medlem, har någon typ av uppdrag
vet inte/vill ej svara

LÄS UPP ALTERNATIVEN ETT I SÄNDER.
NOTERA 8 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA

Vi börjar med idrotts- eller friluftsföreningar.
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

idrotts- eller friluftsförening
miljöorganisation
politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsorganisation)
facklig organisation
hyres-, bostadsrätts- eller villaägareförening
kulturförening, musik, dans etc
pensionärsorganisation
svenska kyrkan
annat religiöst samfund:___________________________________________
annan förening:__________________________________________________

Fråga 46D
Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, i någon frikyrka
eller någon annan kyrka eller samfund?
VISA SVARSKORT 46D OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS OCKSÅ T EX RADIO- OCH TV-GUDSTJÄNST OCH
SJUKHUSANDAKT

1
2
3
4
7
8

minst en gång i månaden
några gånger om året
mera sällan
aldrig
annat svar:________________________________________________________
vet inte/vill ej svara

Fråga 47
När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer
bäst in på Din situation?
VISA SVARSKORT 47 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
7
9

gift/sammanboende
ensamstående: änka/änkling
ensamstående: frånskild
ensamstående: aldrig gift
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara
Fråga 48
Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, dvs det hushåll Du tillhör, vilken
av följande kategorier anser Du då stämmer bäst?
VISA SVARSKORT 48 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
7
8

arbetarfamilj
tjänstemannafamilj
högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj
jordbrukarfamilj
företagarfamilj
annat svar:______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 49A
Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av
alternativen på det här kortet.
SVARSKORT 49 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
6
7
77
98

ren landsbygd i Sverige
mindre tätort i Sverige
stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
annat land i Norden
annat land i Europa
land utanför Europa
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara

Fråga 49B
Var någonstans har Din far huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av
alternativen på det här kortet.
SVARSKORT 49 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
6
7
77
98

SOM FAR AVSES ÄVEN
ANNAN PERSON I
ROLLEN AV FAR

ren landsbygd i Sverige
mindre tätort i Sverige
stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
annat land i Norden
annat land i Europa
land utanför Europa
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara

Fråga 49C
Var någonstans har Din mor huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp
av alternativen på det här kortet.
SVARSKORT 49 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
6
7
77
98

SOM MOR AVSES ÄVEN
ANNAN PERSON I
ROLLEN AV MOR

ren landsbygd i Sverige
mindre tätort i Sverige
stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
annat land i Norden
annat land i Europa
land utanför Europa
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara

Fråga 50
Här kommer en fråga om Dina språkkunskaper. Kan Du läsa en enkel text på
följande språk?
VISA SVARSKORT 50 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
5
8

ja, utan problem
ja, med vissa svårigheter
nej
vet inte/vill ej svara

Kan Du läsa en enkel text på engelska?
UPPREPA FRÅGAN FÖR VART OCH ETT AV SPRÅKEN OCH
NOTERA SVARSNUMRET

____
____
____
____

A.
B.
C.
D.
7

Engelska
Tyska
Franska
Spanska

andra språk som up spontant uppger sig kunna läsa utan problem:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Fråga 51A
Hur många gånger under de två tre senaste åren har Du besökt något land i
Europa utanför Norden?
VISA SVARSKORT 51 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
8

ingen gång
1-2 gånger
3-5gånger
fler än 5 gånger
vet inte/vill ej svara
Fråga 51B
Hur många gånger under de två tre senaste åren har Du besökt något land
utanför Europa?
VISA SVARSKORT 51 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
8

ingen gång
1-2 gånger
3-5gånger
fler än 5 gånger
vet inte/vill ej svara

Fråga 52A
Hur många personer ingår i Ditt hushåll, räknat med Dig själv?
TILL PERSONER I HUSHÅLLET RÄKNAS INTE INNEBOENDE
ELLER ANSTÄLLDA

77
98

antal personer:____________
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara

Fråga 52B
Finns det några barn under 18 år som ingår i Ditt hushåll?
STÄLLS TILL UP SOM ANGETT ATT HUSHÅLLET INNEHÅLLER 2 ELLER
FLERA PERSONER. OM UP SVARAR JA, FRÅGA EFTER VARJE BARNS KÖN
OCH ÅLDER

1
2
7
8

ja
nej
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara
barnets/barnens kön och ålder:________________________________________
_________________________________________________________________

INTERVJUARENS NOTERINGAR
EFTER AVSLUTAD INTERVJU:

HAR UP VÄGRAT LÄMNA UPPGIFT OM
SIN RÖSTNING I
EU-PARLAMENTSVALET 1999?

Var bor up?
Om up vägrat att besvara fråga 35A eller 35B
skall Du nu fråga om up vill lämna upplysningar om sin röstning på röstkortet. Låt i så
fall up själv fylla i kortet och själv klistra igen
kuvertet.

1
2
3
4

ren landsbygd
mindre tätort
förort till stad eller större tätort
stad eller större tätort

Anteckna numret på röstkortet här:

7

ev anm:_____________________
___________________________

………………………………….
Intervjutid?
antal minuter:______________

Intervjuarens kommentarer och synpunkter

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

EU-PARLAMENTSVALUNDERSÖKNING
2004
FRÅGEFORMULÄR

För frågor och information om 2004 år EU-parlamentsvalundersökning
vänd Dig till valforskarna i Göteborg
Sören Holmberg:
Henrik Oscarsson:
Per Hedberg:

tel: 031 - 773 12 27, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se
tel: 031 - 773 46 66, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se
tel: 031 - 773 11 99, e-post: per.hedberg@pol.gu.se
EU-parlamentsvalundersökning 2004
Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet
Box 711
SE 405 30 Göteborg

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN
GÖTEBORGS UNIVERSITET

1

INTRODUKTION

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

Fråga 1
Brukar Du läsa en eller flera dagstidningar regelbundet? Med regelbundet menar jag
minst en gång i veckan.
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

3
3

Vilken eller vilka dagstidningar brukar Du läsa regelbundet?
tidning/tidningar:____________________________________________________
Notera de tidningar up nämner. Med dagstidningar avses både morgon- och
kvällstidningar samt regelbundet utkommande lokaltidningar. Gäller även dagstidning på Internet. Använd inte förkortningar
Fråga 2
När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som
handlar om:
Svarskort 2. Läs upp svarsalternativen. Upprepa frågan för varje område.
1
2
3
4
8
____
____
____
____

A
B
C
D

läser i stort sett allt
läser ganska mycket
läser inte särskilt mycket
läser ingenting/nästan ingenting
vet inte/vill ej svara
rikspolitik?
lokalpolitik/kommunala frågor?
politik i andra länder/utrikessidor?
EU-frågor?

2
Fråga 3
När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se på/lyssna på
(…nyhetsprogram…)?
Svarskort 3. Läs upp svarsalternativen. Upprepa frågan för varje program.
1
2
3
4
5
8
____
____
____

A
B
C

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

Rapport/Aktuellt i Sveriges Television (SVT1/SVT2)?
Ekots långa nyhetssändningar i Sveriges Radio?
Nyheterna i TV 4?

Fråga 4
Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet
stämmer bäst in på Dig själv? Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte
särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik?
Svarskort 4/5
1
2
3
4
7
9

mycket intresserad
ganska intresserad
inte särskilt intresserad
inte alls intresserad
annat svar:_____________________________________________________
vill ej svara
Fråga 5
Hur pass intresserad är Du av EU-frågor? Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av EU-frågor?
Svarskort 4/5

1
2
3
4
7
9

mycket intresserad
ganska intresserad
inte särskilt intresserad
inte alls intresserad
annat svar:_____________________________________________________
vill ej svara

3
Fråga 6
Hur viktigt tycker Du årets val till EU-parlamentet var? Brydde Du Dig mycket om
vilka partier som vann eller förlorade eller tycker Du att det inte spelade så stor roll?
Svarskort 6
1
2
7
8

brydde mig mycket om vilka partier som vann eller förlorade
spelade inte så stor roll
annat svar:______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 7A
Röstade Du i EU-parlamentsvalet den 13 juni i år?

1
5
9

ja
nej
vill ej svara

8A

Fråga 7B
Den första frågan ställs till personer som röstade på något parti i EUparlamentsvalet. Den andra frågan ställs till personer som inte röstade i
EU-parlamentsvalet.
Vilka var de viktigaste skälen till att Du deltog och röstade i EU-parlamentsvalet?
Vilka var de viktigaste skälen till att Du inte röstade i EU-parlamentsvalet?
Tilläggsfråga för fylliga svar
Är det ytterligare något skäl Du vill nämna?
svar:__________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
998

vet inte/vill ej svara

Personer som svarat att de inte röstade i fråga 7A går efter de svarat på fråga 7B direkt till fråga
7H

4
Fråga 7C
Fråga 7C ställs till personer som i fråga 7A svarat att
de röstade i EU-parlamentsvalet
Vilket parti röstade Du på?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
99

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet – de gröna
junilistan
annat parti: (ange vilket):________________________
röstade blankt
vill ej svara

8A
8A

Fråga 7D
När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets EU-parlamentsval?
Var det under på valdagen, under sista veckan för valet eller tidigare under våren och
försommaren eller visste Du sedan länge hur Du skulle rösta?
Svarskort 7D
1
2
3
4
7
8

på valdagen?
under sista veckan före valet?
tidigare under våren och försommaren?
up visste sedan länge på vilket parti up skulle rösta?
annat svar:___________________________________________________
vet inte/vill ej svara

Röstkort vid intervjuns slut till up som vägrar besvara fråga 7A och 7C.

5
Fråga 7E
Om Du tänker på EU-parlamentsvalet i år. Var det någon eller flera frågor som var
viktiga för Dig när det gäller vilket parti Du röstade på vid valet den 13 juni?
1
5
6
8

ja
nej
röstade inte i EU-parlamentsvalet
vet inte/vill ej svara

7F
7F
7F

Vilken eller vilka frågor?
fråga(or):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Tilläggsfråga för fylliga svar
Var det ytterligare någon fråga som var viktig för Dig när det Du valde
parti i EU-parlamentsvalet?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

7F
7F

Vilken eller vilka ytterligare frågor?
fråga(or):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Fråga 7F
Hur viktiga var följande skäl för Ditt val av parti i årets EU-parlamentsval?
Svarskort 7F. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
4
8

ett av de absolut viktigaste skälen
ganska viktigt skäl
inte särskilt viktigt skäl
inte alls viktigt skäl
vet inte/vill ej svara

Läs upp skälen ett i taget och notera svarsnum____
____
____
____

A
B
C
D

partiernas politik i EU-frågor
partiernas insatser i svensk politik
gammal vana/lojalitet med mitt parti
kandidaterna på valsedlarna

6
Fråga 7G
Här kommer ytterligare några skäl. Hur viktiga var dom för Ditt val av parti i årets
EU-parlamentsval?
Svarskort 7G. Läs upp alternativen. Läs upp skälen ett i taget och notera svarsnummer
1
2
3
4
8
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

ett av de absolut viktigaste skälen
ganska viktigt skäl
inte särskilt viktigt skäl
inte alls viktigt skäl
vet inte/vill ej svara
partiets politik brukar vara till fördel för den yrkesgrupp jag tillhör?
partiet har en bra partiledare?
jag känner mig som anhängare av partiet?
partiet har en bra politik i EU-frågor?
partiet har en bra politik i många inrikespolitiska frågor?
partiet har en bra politisk ideologi?
jag brukar alltid rösta på partiet?
partiet har bra kandidater på valsedeln?
partiet har en bra politik i frågor som jag tycker är viktiga?
partiet har ett bra program inför framtiden?
partiet har varit övertygande under valkampanjen?
Gå till fråga 7J

Fråga 7H
Fråga 7H ställs till personer som i fråga 7A svarat att de inte röstade
i EU-parlamentsvalet.
Hur viktiga var följande skäl till att Du inte röstade i EU-parlamentsvalet?
Svarskort 7H. Läs upp alternativen. Läs upp skälen ett i taget och
notera svarsnummer.
1
2
3
4
8
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A
B
C
D
E
F
G
H
I

ett av de absolut viktigaste skälen
ganska viktigt skäl
inte särskilt viktigt skäl
inte alls viktigt skäl
vet inte/vill ej svara
Inte intresserad av politik?
Inte intresserad av EU-frågor?
Inte tillräckligt insatt i vad EU-parlamentsvalet handlar om?
EU-parlamentsvalet är inte viktigt/EU-parlamentet har för litet inflytande?
Negativ till EU?
Inte överens i EU-frågor med det parti jag annars tycker bäst om?
Ingen möjlighet att rösta på enbart EU-positiva kandidater eller på enbart
EU-negativa kandidater i mitt parti?
Krångligt med personröstning?
Upptagen/bortrest/sjuk/olyckshändelse?

7
Fråga 7I
Vilket parti skulle Du röstat på, om Du hade röstat?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
98
99

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet – de gröna
junilistan
annat parti: (ange vilket):________________________
röstade blankt
vet inte
vill ej svara
Gå till fråga 8A
Fråga 7J
I EU-parlamentsvalet var det möjligt att personrösta genom att sätt ett kryss framför
en av kandidaterna på valsedeln. Utnyttjade Du möjligheten att personrösta i EUparlamentsvalet?

1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

8A
8A

Kommer Du ihåg namnet på den kandidat som Du personröstade på?
Notera hela namnet, både för- och efternamn. Notera även kandidatens partitillhörighet. Använd partiförkortningar: v=vänsterpartiet,
s=socialdemokraterna, c=centerpartiet, fp=folkpartiet, m=moderaterna,
kd=kristdemokraterna, mp=miljöpartiet. Övriga partinamn skrivs utan förkortningar. Om kön ej framgår av förnamn – fråga up om kandidatens kön och ange
1 för man och 2 för kvinna.
1
5
8

namn:______________________ parti:_____________
nej
vet inte/vill ej svara/kommer inte ihåg

kön:___________

8
Frågorna 8A/B ställs till personer som var röstberättigade i folkomröstningen
den 14 september 2003.
Fråga 8A
Röstade Du i folkomröstningen om euron förra året den 14 september 2003?
1
3
5
8
9

ja
minns inte säkert, men troligen
nej
vill ej svara
up ej röstberättigad vid folkomröstningen 2003

9A
9A
9A

Fråga 8B
Vilket alternativ röstade Du på?
Svarskort 8B. Läs upp svarsalternativen
1
2
3
8
9

ja, Sverige ska införa euro som valuta
nej, Sverige ska inte införa euro som valuta
röstade blankt
vet inte/kommer inte ihåg
vill ej svara
Fråga 9A
Nu kommer några frågor om svensk politik. Vilka politiska frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag?

1
5
8

up nämner fråga eller problem
up nämner inte fråga eller problem
vet inte/vill ej svara

9E
9E

fråga(or)/problem_______________________________________________
______________________________________________________________
Tilläggsfråga för fylliga svar
Är det ytterligare någon politisk fråga eller samhällsproblem som Du tycker är viktig?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

9B
9B

Vilken eller vilka ytterligare frågor eller problem?
fråga(or)/problem_______________________________________________
______________________________________________________________
Tilläggsfråga om up nämnt mer än en fråga/problem
Av de frågor som Du nämnt, vilken skulle Du säga är den viktigaste?
fråga/problem:_______________________________________________

9
Fråga 9B
Vilket politiskt parti tycker Du har bäst politik när det gäller (…nämnd politisk fråga/samhällsproblem eller nämnd viktigaste politisk fråga/samhällsproblem enligt
fråga 9A…)?
1
2
3
4
5
6
7
9
10
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderaterna
kristdemokraterna
miljöpartiet
annat parti (ange vilket):__________________________________________
up nämner flera partier (ange vilka): ________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 9C
På vilken nivå tas (…nämnd politisk fråga/samhällsproblem eller nämnd viktigaste
politiska fråga/samhällsproblem enligt fråga 9A…) huvudsakligen om hand i dag;
på kommunal nivå, regional/landstings nivå, nationell nivå eller EU-nivå?
Svarskort 9C/D

1
2
3
4
7
8

kommunal nivå
regional nivå/landstingsnivå
nationell nivå
EU-nivå
annat svar:____________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 9D
På vilken nivå skulle det vara mest lämpligt att ta om hand (…nämnd politisk fråga/
samhällsproblem eller nämnd viktigaste politiska fråga/ samhällsproblem enligt
fråga 9A…); på kommunal nivå, regional/landstings nivå, nationell nivå eller EUnivå?
Svarskort 9C/D

1
2
3
4
7
8

kommunal nivå
regional nivå/landstingsnivå
nationell nivå
EU-nivå
annat svar:____________________________________________________
vet inte/vill ej svara

10
Fråga 9E
Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka beslut på kommunal nivå, regional/landstings nivå, nationell nivå och EU-nivå, vi börjar med kommunal nivå?
Svarskort 9E. Läs upp beslutsnivå i taget och notera svarsnummer.
1
2
3
4
5
8
9

____
____
____
____

A
B
C
D

mycket goda möjligheter
ganska goda möjligheter
varken goda eller dåliga möjligheter
ganska dåliga möjligheter
mycket dåliga möjligheter
ingen uppfattning
vill ej svara

kommunal nivå
regional nivå/landstingsnivå
nationell nivå
EU-nivå

Fråga 10
Hur stora skillnader tycker Du rent allmänt det är mellan partierna i riksdagen när det
gäller deras sätt att ta ställning i politiken?
Svarskort 10. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
4
7
8

mycket stora skillnader
ganska stora skillnader
inte särskilt stora skillnader
inga skillnader alls
annat svar:_____________________________________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 11A
På det här kortet finns en skala.
Svarskort 11A/B
Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar eller ogillar de
olika partierna. Om jag kommer till ett parti Du inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om, säg bara till.
-5
●

-4
●

-3
●

-2
●

-1
●

ogillar
starkt

0
●

+1
●

varken gillar
eller ogillar

+2
●

+3
●

+4
●

+5
●

gillar
starkt

Läs upp ett parti i taget och fråga nedanstående fråga. Om up inte känner till
partiet notera 96. Notera 98 för vet inte/vill ej svara.
Var skulle du vilja placera (…parti…)?
____
____
____
____
____
____
____
____

A
B
C
D
E
F
G
H

centerpartiet?
moderata samlingspartiet?
vänsterpartiet?
folkpartiet?
socialdemokraterna?
miljöpartiet - de gröna?
kristdemokraterna?
junilistan?

Fråga 11B
Läs upp en partiledare i taget och fråga nedanstående fråga. Om up inte känner
till partiledaren notera 96. Notera 98 för vet inte/vill ej svara.
Vi använder samma skala för partiledarna. Om jag nämner en partiledare Du inte
känner till eller inte vet tillräckligt mycket om, säg bara till. Var skulle Du vilja placera (…partiledare…)?
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Maud Olofsson?
Fredrik Reinfeldt?
Lars Ohly?
Lars Leijonborg?
Göran Persson?
Peter Eriksson?
Maria Wetterstrand?
Göran Hägglund?
Nils Lundgren?
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Fråga 12A
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?
Svarskort 12A
1
2
3
4
7
8

mycket stort förtroende
ganska stort förtroende
ganska litet förtroende
mycket litet förtroende
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 12B
Och hur stort förtroende har Du allmänt sett för följande institutioner? Svara med
hjälp av skalan på det här kortet. Om Du inte känner till någon av institutionerna, säg
bara till.
Svarskort 12B
0
●

1
●

2
●

3
●

4
●

5
●

6
●

mycket
litet
fö
d

7
●

8
●

9
●

10
●

mycket
stort
fö
d

Ställ nedanstående frågor. Notera 96 om up inte känner till institutionen och 98 för vet inte/vill ej svara
Hur stort förtroende har Du för (…institution…)?
____
____
____
____
____
____
____

A
B
C
D
E
F
G

Sveriges riksdag
Sveriges regering
kommunstyrelsen i den kommun där Du bor.
EU-parlamentet
EU-kommissionen
Ministerrådet i EU
Europeiska centralbanken, ECB
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Fråga 13
Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti sedan valet 2002?
Svarskort 13. Notera 98 för vet inte/vill ej svara
-5
●

-4
●

dåligt
____

-3
●

-2
●

-1
●

0
●

+1
●

+2
●

+3
●

+4
●

varken bra
eller dåligt

+5
●

bra

ups bedömning av hur socialdemokraterna skött sig som regeringsparti
Fråga 14
Jag ska 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:
Svarskort 14. Läs upp svarsalternativen. Läs upp ett förslag i
taget och notera svarsnummer.
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara

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

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

minska den offentliga sektorn?
sänka skatterna?
minska inkomstskillnaderna i samhället?
bedriva mer av sjukvården i privat regi?
öka det ekonomiska stödet till glesbygden?
införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande?
begränsa rätten till fri abort?
ta emot färre flyktingar i Sverige?
minska u-hjälpen?
Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften?
Sverige bör söka medlemskap i NATO?
öka arbetskraftsinvandringen till Sverige?
satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen
ekonomisk tillväxt?

14
Fråga 15A
Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger
efter politisk ställning.
Svarskort 15A/B
På det här kortet finns en skala. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partierna på skalan.
0
●

1
●

2
●

långt till
vänster

3
●

4
●

5
●

6
●

7
●

varken till vänster
eller höger

8
●

9
●

10
●

långt till
höger

Ställ nedanstående fråga för vart och ett av partierna. Om up inte har någon
uppfattning om vänster/höger notera 96. Notera 98 för vet inte/vill ej svara
Var någonstans på skalan skulle Du placera (…parti…)?
____
____
____
____
____
____
____
____

A
B
C
D
E
F
G
H

folkpartiet?
socialdemokraterna?
moderata samlingspartiet?
vänsterpartiet?
centerpartiet?
miljöpartiet – de gröna?
kristdemokraterna?
junilistan?

Fråga 15B
Var någonstans på skalan skulle Du placera Dig själv?
Förklara – om så behövs – att denna fråga gäller ups egen
politiska inställning
____

ups egen placering på vänster-högerskalan
Fråga 16A
Hur ser Du på det ekonomiska läget i dagens Sverige?
Svarskort 16A. Läs upp svarsalternativen.

1
2
3
4
5
8

mycket bra
ganska bra
varken bra eller dåligt
ganska dåligt
mycket dåligt
vet inte/vill ej svara
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Fråga 16B
Skulle Du vilja säga att det ekonomiska läget i Sverige har förbättrats, förblivit detsamma eller försämrats under de senaste 12 månaderna?
Svarskort 16B
1
3
5
8

förbättrats
förblivit detsamma
försämrats
vet inte/vill ej svara
Fråga 16C
Hur tror Du att det ekonomiska läget i Sverige kommer att förändras under de närmaste 12 månaderna? Kommer det att förbättras, förbli detsamma eller kommer det
att försämras?
Svarskort 16C

1
3
5
8

förbättras
förbli detsamma
försämras
vet inte/vill ej svara
Fråga 16D
Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för 12 månader sedan, har
den förbättrats, förblivit densamma eller har den försämrats?
Svarskort 16D

1
3
5
8

förbättrats
förblivit densamma
försämrats
vet inte/vill ej svara
Fråga 16E
Om Du ser framåt, hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att förändras
under de närmaste 12 månaderna? Kommer den att förbättras, förbli densamma eller
kommer den att försämras?
Svarskort 16E

1
3
5
8

förbättras
förbli densamma
försämras
vet inte/vill ej svara
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Fråga 17A
Vad är Din uppfattning om kvaliteten på den offentliga servicen i Sverige?
Svarskort 17A. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
4
5
8

mycket bra
ganska bra
varken bra eller dåligt
ganska dåligt
mycket dåligt
vet inte/vill ej svara
Fråga 17B
Hur tycker Du allmänt sett att kvaliteten på den offentliga servicen i Sverige förändrats under de senaste 12 månaderna? Har den förbättrats, förblivit densamma eller
försämrats?
Svarskort 17B/C

1
3
5
8

förbättrats
förblivit densamma
försämrats
vet inte/vill ej svara
Fråga 17C
Och hur har kvaliteten på den offentliga service Du personligen kommit i kontakt
med förändrats under de senaste 12 månaderna? Har den förbättrats, förblivit densamma eller försämrats?
Svarskort 17B/C

1
3
5
8

förbättrats
förblivit densamma
försämrats
vet inte/vill ej svara
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Fråga 18A
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 eller kristdemokrat? Eller har Du inte någon sådan inställning till något av
partierna?
1
3
5
9

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

18D
18D
19A

Fråga 18B
Vilket parti tycker Du bäst om?
1
2
3
4
5
6
7
9
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet – de gröna
annat parti (ange vilket):__________________________________
vet inte/vill ej svara

19A

Fråga 18C
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?
1
5
7
8

ja, starkt övertygad
nej, inte starkt övertygad
annat svar:_____________________________
vet inte/vill ej svara

19A
19A
19A
19A

Fråga 18D
Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna?
(Vilket parti?)
1
2
3
4
5
6
7
9
95
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet – de gröna
annat parti (ange vilket):__________________________________
nej, inget parti
vet inte/vill ej svara
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Frågorna 19A/B ställs till personer som var röstberättigade i riksdagsvalet den 15 september 2002
Fråga 19A
Röstade Du i riksdagsvalet den 15 september 2002?
1
3
5
8
9

ja
minns inte säkert, men troligen
nej
vet inte/vill ej svara
up ej röstberättigad vid riksdagsvalet 2002
Fråga 19B
Vilket parti röstade Du på?

1
2
3
4
5
6
7
9
10
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet – de gröna
annat parti (ange vilket):__________________________________
röstade blankt
kommer inte ihåg/vet inte/vill ej svara
Fråga 20A
Om det var riksdagsval idag, vilket parti skulle Du då rösta på?

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
98
99

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet – de gröna
annat parti (ange vilket):__________________________________
rösta blankt
skulle inte rösta
vet inte
vill ej svara
Fråga 20B
Vilket parti lutar Du närmast åt att rösta på?

1
2
3
4
5
6
7
9
10
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet – de gröna
annat parti (ange vilket):__________________________________
rösta blankt
vet inte/vill ej svara

20A
20A
20A

19
Fråga 21A
På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls
nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?
Svarskort 21A/B
1
2
3
4
8

mycket nöjd
ganska nöjd
inte särskilt nöjd
inte alls nöjd
vet inte/vill ej svara
Fråga 21B
På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls
nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i EU?
Svarskort 21A/B

1
2
3
4
8

mycket nöjd
ganska nöjd
inte särskilt nöjd
inte alls nöjd
vet inte/vill ej svara
Fråga 22
Nu kommer ytterligare några frågor som handlar om EU. Om Du tänker framåt på de
närmaste åren, vilken fråga eller vilka problem tycker Du personligen det är viktigast
att den Europeiska Unionen gör någonting åt och försöker lösa?

1
5
8

up nämner fråga eller problem
up nämner inte fråga eller problem
vet inte/vill ej svara

23
23

fråga(or)/problem:_______________________________________________
______________________________________________________________
Tilläggsfråga för fylliga svar
Är det ytterligare någon fråga eller problem som Du tycker det är viktigt att den Europeiska Unionen gör någonting åt och försöker lösa?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

23
23

Vilken eller vilka ytterligare frågor eller problem?
fråga(or)/problem_______________________________________________
______________________________________________________________
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Fråga 23
Vad anser Du att medlemskapet i EU hittills har inneburit för Sverige
inom följande områden?
Svarskort 23. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
4
5
8

stor förbättring
viss förbättring
varken förbättring eller försämring
viss försämring
stor försämring
vet inte/vill ej svara

Läs upp ett politikområde i sänder och notera svarsnummer
Om Du använder svaren på det här kortet, vad anser Du medlemskapet i EU hittills
inneburit för Sverige när det gäller (…politikområde…)?
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

miljön?
ekonomin?
sysselsättningen?
jordbruket?
den sociala välfärden?
jämställdheten mellan män och kvinnor?
den militära säkerheten?
den nationella självständigheten?
möjligheten att påverka utvecklingen i EU?
brottsbekämpningen?
företagens villkor?
flyktingar och invandring?
kvaliteten på den offentliga servicen?
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Fråga 24
Enligt Din mening, i vilken utsträckning bör besluten inom följande områden
fattas på nationell nivå respektive på EU-nivå?
Svarskort 24
1
●

2
●

3
●

4
●

5
●

uteslutande på
nationell nivå

6
●

7
●

uteslutande på
EU-nivå

Ställ nedanstående frågor. Notera 8 för vet inte/vill ej svara.
Bör besluten när det gäller (…politikområde…) fattas på nationell nivå eller på EUnivå?
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

jordbrukspolitik?
arbetslöshetspolitik?
ekonomisk politik?
politik när det gäller brottsbekämpning?
försvarspolitik?
miljöpolitik?
social välfärdspolitik?
utbildningspolitik?
skattepolitik?
politik när det gäller flyktingar och invandring?
räntepolitik?
utrikes- och säkerhetspolitik?

22
Fråga 25A
Jag ska nu läsa upp en lista på ett antal förslag som förekommit i debatten om EU.
Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem?
Svarskort 25A. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara

Läs upp förslagen ett i taget och notera svarsnummer
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om följande förslag:
____
____
____
____
____
____
____
____

A
B
C
D
E
F
G
H

Sverige bör utträda ur EU?
Sverige bör införa euro som valuta?
EU bör ej uppta fler länder som medlemmar i unionen?
Sverige ska delta fullt ut i EU:s försvarssamarbete?
återinföra strängare gränskontroller mellan EU-länder?
minska jordbruksstödet inom EU?
EU bör ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik?
förslaget till ny grundlag för EU?

Fråga 25B
EU har kommit med ett förslag till så kallat tjänstedirektiv. Har Du hört talas om
det?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

26
26

Fråga 25C
Vad är Din åsikt om tjänstedirektivet. Är Du i huvudsak positiv, i huvudsak negativ
eller har Du ingen åsikt?
1
2
3
7
9

i huvudsak positiv
i huvudsak negativ
ingen åsikt
annat svar:_______________________________________________
vill ej svara
Fråga 26
Tycker Du att det är bättre om regering och riksdag beslutar om ett ja eller nej till
EU:s nya grundlag utan folkomröstning eller anser Du att det är bättre att ordna folkomröstning i det här fallet?
Svarskort 26

1
2
7
8

bättre om regering och riksdag beslutar utan folkomröstning
bättre att ordna folkomröstning i det här fallet
annat svar:__________________________________________________
vet inte/vill ej svara

23

24
Fråga 27
Jag ska nu läsa upp två påståenden som förekommit i den europeiska debatten inför
EU-parlamentsvalet. Välj det svar på kortet som bäst passar med Din egen åsikt.
Svarskort 27. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
4
8

håller helt med
håller delvis med
håller inte med
håller inte alls med
vet inte/vill ej svara

Läs upp påståenden ett i sänder och notera svarsnummer
Vilken är Din åsikt om påståendet att:
A
____
B
____

vid arbetslöshet i Sverige ska arbetsgivare erbjuda svenskar arbete före
medborgare från andra EU-länder som vill arbeta här?
medborgare från andra EU-länder som bor i Sverige ska inte ha rätt till
sociala bidrag eller A-kassa?

Fråga 28
Generellt sett, tycker Du att Sveriges medlemskap i EU är bra, dåligt eller varken bra
eller dåligt?
Svarskort 28
1
2
3
7
8

bra
dåligt
varken bra eller dåligt
annat svar:_____________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 29
Somliga menar att enandet av Europa ska drivas på ytterligare medan andra tycker
att det redan gått för långt. Vilken är Din åsikt? Svara med hjälp av skalan på kortet.
Svarskort 29
0
●

1
●

2
●

3
●

4
●

5
●

6
●

7
●

enandet har redan
gått för långt
Ange svarsnummer. Notera 98 för vet inte/vill ej sva____

ups placering när det gäller enandet av Europa

8
●

9
●

10
●

enandet ska drivas på
ytterligare
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Fråga 30A
Är Du i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU eller har
Du ingen bestämd åsikt i frågan?
Svarskort 30A
1
2
3
7
8

i huvudsak för det svenska medlemskapet i EU
i huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU
ingen bestämd åsikt i frågan
30C
annat svar:_____________________________________________________
vet inte/vill ej svara
30C
Fråga 30B
Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam?

1
2
7
8

bestämd uppfattning
mera tveksam
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 30C
Använd partiförkortningarna i fråga 30C och fråga 30D:
v=vänsterpartiet, s=socialdemokraterna, c=centerpartiet, fp=folkpartiet,
m=moderaterna, kd=kristdemokraterna, mp=miljöpartiet. Övriga partinamn
skrivs utan förkortningar. Övriga svar skrivs ned ordagrant.
Vilket eller vilka partier är enligt Din mening för ett fortsatt svenskt medlemskap
i EU?
parti(er):_____________________________________________________

98

vet inte/vill ej svara/minns ej
Fråga 30D
Vilket eller vilka partier är enligt Din mening emot ett fortsatt svenskt medlemskap
i EU?
parti(er):_____________________________________________________

98

vet inte/vill ej svara/minns ej
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Fråga 31
I den politiska debatten finns olika förslag om Sveriges framtida förhållande till EU.
Vilket av de här förslagen stämmer bäst överens med Din uppfattning?
Svarskort 31. Läs upp alternativen 1-5.
1
2
3
4
5
7
8

Sverige bör så fort som möjligt begära utträde ur EU
Sverige bör verka för att på sikt lämna EU
Sverige bör vara med i EU, men säga nej till att delta i sådan saker som t ex gemensamt försvarssamarbete, gemensam utrikespolitik och gemensam valuta.
Sverige bör vara med i EU och på sikt säga ja till ett förenande av EU:s medlemsländer i ett Europas Förenta Stater.
ingen bestämd åsikt i frågan
annat svar:___________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 32
Tycker Du att det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat, ett
slags Europas Förenta Stater? Svara med hjälp av skalan på kortet.
Svarskort 32
0
●

1
●

2
●

3
●

4
●

5
●

6
●

7
●

mycket negativt

8
●

9
●

10
●

mycket positivt

Ange svarsnummer. Notera 98 för vet inte/vill ej svara.
____

ups placering när det gäller inställning till ett slags Europas Förenta Stater
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Fråga 33A
På den här skalan vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras ståndpunkter
i frågan om det svenska medlemskapet i EU. Om Du inte känner till något eller några
av partiernas ståndpunkter, säg bara till.
Svarskort 33A/B
0
●

1
●

2
●

3
●

4
●

5
●

6
●

7
●

negativt till det svenska
medlemskapet i EU

8
●

9
●

10
●

positivt till det svenska
medlemskapet i EU

Ställ nedanstående frågor. Notera 96 om up inte känner till EU eller om
partierna är okända, och 98 för vet inte/vill ej svara.
Var någonstans på skalan skulle Du placera (…parti…)?
____
____
____
____
____
____
____
____

A
B
C
D
E
F
G
H

moderata samlingspartiet?
miljöpartiet – de gröna?
socialdemokraterna?
folkpartiet?
vänsterpartiet?
centerpartiet?
kristdemokraterna?
junilistan?

Fråga 33B
Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv?
Förklara – om så behövs – att denna fråga gäller ups egen inställning till det
svenska medlemskapet i EU.
____

ups egen placering när det gäller det svenska medlemskap i EU
Fråga 34
Kan Du säga hur många länder som idag är medlemmar i EU?
Svarskort 34. Läs upp svarsalternativen.

1
2
3
4
8
9

12 länder
15 länder
25 länder
28 länder
nej, känner inte till
vill ej svara
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Fråga 35
Kan Du också säga hur många EU-länder som idag har infört euro som valuta?
Svarskort 35. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
4
8
9

9 länder
12 länder
15 länder
25 länder
nej, känner inte till
vill ej svara
Fråga 36
Vet Du i vilken av följande städer EU-kommissionen har sitt högkvarter?
Svarskort 36. Läs upp svarsalternativen.

1
2
3
4
8
9

Paris
Strasbourg
Bonn
Bryssel
nej, känner inte till
vill ej svara
Fråga 37
Kan Du säga hur många representanter Sverige har i EU-parlamentet efter valet
den 13 juni?

995
998

ja, antal representanter:___________________
nej
vet inte/vill ej svara
Fråga 38
Jag ska nu läsa upp några påståenden och jag vill att Du för vart och ett av dem säger
om de är riktiga eller felaktiga. Är Du osäker på svaret kan Du säga att Du inte känner till om påståendet är riktigt eller felaktigt.
Svarskort 38
1
5
8
9

riktigt påstående
felaktigt påstående
känner inte till
vill ej svara

Läs upp ett påstående i taget och notera svarsnummer
____
____
____
____
____
____
____
____

A
B
C
D
E
F
G
H

Spanien är medlem i EU.
en euro är idag värd mer än tio svenska kronor.
EU-parlamentet stiftar alla lagar inom EU.
nästa val till EU-parlamentet är 2009.
EU-parlamentet kan avsätta EU-kommissionen.
de flesta partier i riksdagen är emot ett svenskt medlemskap i EMU.
sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av lönen
från den första sjukdagen.
Den öppna arbetslösheten i Sverige är mindre än 5 procent.
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Fråga 39A
Känner Du till namnet på någon eller några av de personer som stod på partiernas
valsedlar i årets EU-parlamentsval?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

40
40

Fråga 39B
Vilken eller vilka personer känner Du till?
Notera hela namnet, både för- och efternamn. Notera även kandidaternas partitillhörighet. Använd partiförkortningar: v=vänsterpartiet,
s=socialdemokraterna, c=centerpartiet, fp=folkpartiet, m=moderaterna,
kd=kristdemokraterna, mp=miljöpartiet. Övriga partinamn skrivs utan förkortningar. Om kön ej framgår av förnamn – fråga up om kandidatens kön och ange
1 för man och 2 för kvinna.
Vilket parti tillhör han/hon?
Tilläggsfråga för fylliga svar
Kommer Du ihåg namnet på ytterligare någon person?
Vilket parti tillhör han/hon?
Notera de första fyra namn som up nämner
1

ja, namn 1:________________________ parti 1:__________ kön 1:___________
ja, namn 2:________________________ parti 2:__________ kön 2:___________
ja, namn 3:________________________ parti 3:__________ kön 3:___________
ja, namn 4:________________________ parti 4:__________ kön 4:___________

8
9

vet inte/kommer inte ihåg
vill ej svara
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Fråga 40
På det här kortet finns en skala som Du tidigare använde för att tala om hur mycket
Du allmänt sett gillade respektive ogillade de olika partierna och partiledarna.
Svarskort 40
Vi använder också samma skala för att bedöma hur mycket Du gillar respektive ogillar några av partiernas kandidater i EU-parlamentsvalet. Om jag nämner ett namn Du
inte känner till eller inte vet tillräckligt mycket om, säg bara till.
-5
●

-4
●

-3
●

-2
●

-1
●

ogillar
starkt

0
●

+1
●

+2
●

+3
●

varken gillar
eller ogillar

+4
●

+5
●

gillar
starkt

Läs upp en person i taget och fråga nedanstående fråga. Om up inte känner till
personen notera 96. Notera 98 för vet inte/vill ej svara.
Var skulle Du vilja placera (…kandidat…)?
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Lena Ek?
Hans Lindqvist?
Gunnar Hökmark?
Charlotte Cederschiöld?
Jonas Sjöstedt?
Cecilia Malmström?
Maria Carlshamre?
Inger Segelström?
Anna Hedh?
Carl Schlyter?
Eva Goës?
Anders Wijkman?
Lennart Sacrédeus?
Birgitta Swedenborg?

Fråga 41
Nu skulle jag vilja ställa några frågor om de svenska EU-parlamentsledamöterna.
Svarskort 41.
Läs upp frågorna en i taget. Ja=1. Nej=5. Vet inte/vill ej svara=8.
Har Du under de senaste åren:
____

A
B

____
C
____
____

D

Läst någon artikel eller intervju med någon svensk EU-parlamentariker?
Varit på något möte eller sammankomst där någon svensk
EU-parlamentariker framträtt?
Skrivit brev eller e-post eller på annat sätt haft kontakt med någon svensk
EU-parlamentariker?
Besökt någon EU-parlamentarikers hemsida på Internet?
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Fråga 42A
Inför årets val till EU-parlamentet, läste Du någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti?
I frågorna 42A-E noteras alla partier up nämner. Använd partiförkortningarna med mellanslag efter varje parti:
v=vänsterpartiet, s=socialdemokraterna, c=centerpartiet, fp=folkpartiet,
m=moderaterna, kd=kristdemokraterna, mp=miljöpartiet. Övriga partinamn skrivs utan förkortningar.
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

42B
42B

Från vilket eller vilka partier?
parti(er):____________________________________________________________
6
9

kommer inte ihåg från vilket eller vilka partier/vet inte
vill ej svara
Fråga 42B
Inför årets val till EU-parlamentet, besökte Du något av partiernas hemsidor på Internet?

1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

42C
42C

Vilket eller vilka partier?
parti(er):____________________________________________________________
6
9

kommer inte ihåg från vilket eller vilka partier/vet inte
vill ej svara
Fråga 42C
Inför årets val till EU-parlamentet, var Du på något valmöte eller annat arrangemang
som anordnats av något parti?

1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

42D
42D

Vilket eller vilka partier?
parti(er):____________________________________________________________
6
9

kommer inte ihåg från vilket eller vilka partier/vet inte
vill ej svara
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Fråga 42D
Inför årets val till EU-parlamentet, fick Du något personligt besök i Din bostad eller
blev Du uppringd av något parti?
Svarskort 42D
1
2
3
5
8

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

42E
42E

Från vilket eller vilka partier?
parti(er):____________________________________________________________
6
9

kommer inte ihåg från vilket eller vilka partier/vet inte
vill ej svara
Fråga 42E
Inför årets val till EU-parlamentet, var Du i personlig kontakt med någon valarbetare
på Din arbetsplats?

1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

42F
42F

Från vilket eller vilka partier?
parti(er):____________________________________________________________
6
7
9

kommer inte ihåg från vilket eller vilka partier/vet inte
förvärvsarbetar inte
vill ej svara
Fråga 42F
Inför årets val till EU-parlamentet, försökte Du övertyga någon familjemedlem, bekant eller andra personer att rösta på något visst parti?

1
5
7
8

ja
nej
annat svar:__________________________________________________________
vet inte/vill ej svara

33
Avslutningsvis några frågor om dig själv

Fråga 43A
Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av grupperna på det här kortet tillhör Du?
Svarskort 43A. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
5
6
7
8
9
77
98

förvärvsarbetande
arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi
arbetslös
ålderspensionär/avtalspensionär
förtidspensionär/sjukpensionär
hemarbetande
studerande
annan grupp (ange vilken):_______________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 43B
Har Du tidigare haft förvärvsarbete

1
5
9

ja
nej
vill ej svara

44A
44A

Fråga 43C
Vilket yrke har/hade Du?
Tilläggsfråga för att förtydliga yrkesuppgiften

Vilket slags arbete sysslar/sysslade Du huvudsakligen
d?

yrke/sysselsättning:__________________________________________
Frågan ställs både till yrkesverksam up och tidigare yrkesverksam up. Om up
tidigare varit yrkesverksam används formuleringarna med orden ”hade” och
”sysslade”.

Fråga 43D
Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt i veckan?
Svarskort 43D. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
9

heltid
deltid, minst 15 timmar i veckan
deltid, mindre än 15 timmar i veckan
vill ej svara
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Fråga 43E
Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten på Din arbetsplats?
verksamhet:__________________________________________________

Fråga 43F
Vilken av de följande yrkesgrupper hör/hörde Du till?
Formuleringen som du hörde till används om up tidigare varit yrkesverksam, och
frågan ska då avse ups senaste yrke.
Svarskort 43F
1
2
3

tjänsteman
tjänsteman med arbetsledande funktion
tjänsteman med företagsledande funktion

4
5

arbetare
arbetare med arbetsledande funktion

7
8

jordbrukare: ingen anställd
jordbrukare: en eller flera anställda

9
10
11

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

77
98

annat svar:___________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 43G
Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst?

1
2
3
4
7
9

statlig
kommunal
landstingskommunal
privat
annat svar:____________________________________________________
vill ej svara
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Fråga 44A
Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning?
OBS! Up som på fråga 43A svarat studerande ska endast ha tilläggsfrågan.
1
5
9

ja
nej
vill ej svara

44B
44B

Studerar Du på heltid eller deltid?
1
2
7
9

heltid
deltid
annat svar:____________________________________________________
vill ej svara
Fråga 44B
Om flera av svarsalternativen 1-11 är tillämpliga behöver endast det som har
högst nummer markeras. Vi är endast intresserade av den högsta nivå up studerar
eller studerat på. Vid tveksamma fall anteckna ups svar vid "annan utbildning".
Vilken skolutbildning har Du genomgått/vilken skolutbildning genomgår Du?
Tilläggsfråga för fylliga svar

1
2

folkskola
grundskola

3

yrkesskola

4
5

realskola
2-årigt gymnasium

6
7

3- eller 4-årigt gymnasium
3- eller 4-årigt gymnasium

8

eftergymnasial utbildning,
ej högskola
eftergymnasial utbildning,
ej högskola

9

Har Du någon annan
praktisk eller teoretisk
utbildning?

enbart 6- eller 7-årig folkskola
8- eller 9-årig grund-. enhets- eller kommunal mellanskola
yrkes- lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig handelsutbildning
realskola, flickskola, folkhögskola
2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut,
studerande på denna nivå
ej examen, studerande på denna nivå
examen
ej examen, studerande på denna nivå
examen

10
11

universitet/högskola
universitet/högskola

ej examen, studerande på denna nivå
examen, vidarestuderande

77
98

annan utbildning:____________________________________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 45A
Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller
någon annan yrkesorganisation?
1
5
8

ja
nej
vill ej svara

45B
45B

Vilken organisation är Du medlem av?
organisationens namn:_____________________________________________
Anteckna inte förkortning utan hela organisationsnamnet. Om up nämner namnet
på en facklig huvudorganisation (LO, TCO eller SACO), ska du fråga vilket förbund up tillhör och anteckna detta. Som företagarorganisation räknas också jordbrukarorganisation.
Fråga 45B
Är det någon annan person i Ditt hushåll som är medlem i någon facklig organisation?
1
5
6
8

ja
nej
ensam i hushållet
vet inte/vill ej svara
Fråga 46A
Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?

1
5
8

ja
nej
vill ej svara

47A
47A

Vilket parti eller politisk organisation är Du medlem i?
parti:_______________________________________________________________
politisk organisation:__________________________________________________
Skriv upp namnen på det parti/de organisationer up nämner. Fler än en organisation kan förekomma.
Fråga 46B
Är Du aktiv medlem av (…parti/politisk organisation…)? Med aktiv menar jag att
man går på möten några gånger per år.
1
5
7
8

ja, aktiv
nej, inte aktiv
annat svar:_____________________________________________
vet inte/´vill ej svara
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Fråga 47A
Hur ofta brukar Du gå på gudstjänst eller på möte i svenska kyrkan, i någon frikyrka
eller någon annan kyrka eller religiöst samfund?
Svarskort 47A. Läs upp svarsalternativen.
Som gudstjänst räknas också t ex radio- och tv-gudstjänst och sjukhusandakt.
1
2
3
4
5
6
7
8

aldrig
en gång om året
2-11 gånger om året
en gång i månaden
2 eller flera gånger i månaden
varje vecka
annat svar:____________________________________________
vet inte/vill ej svara

47C

47C

Fråga 47B
Brukar Du för det mesta gå i svenska kyrkan, i någon frikyrka eller i någon annan
kyrka eller religiöst samfund?
1
2
3
7
8

svenska kyrkan
frikyrka (ange vilken):_______________________________________________
annan kyrka eller religiöst samfund (ange vilken):_________________________
annat svar:________________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 47C
Anser Du Dig själv tillhöra någon speciell religion?

1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

48A
48A

Vilken religion anser Du Dig tillhöra?
ange vilken religion:__________________________________________________
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Fråga 48A
Här kommer två frågor om Din hälsa. Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd?
Svara med hjälp av skalan på kortet.
Svarskort 48A
0
●

1
●

2
●

3
●

4
●

5
●

6
●

7
●

8
●

9
●

mycket
dåligt

10
●

mycket
gott
Ange svarsnummer. Noter 98 för vet inte/vill ej svara.

____

ups egen bedömning av sitt hälsotillstånd
Fråga 48B
Frågan ställs ej till personer som i fråga 43A svarat att de är ålderspensionärer
Har Du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna?
Svarskort 48B. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
4
5
6
7
8

ja, sammanlagt några dagar till 1 vecka
ja, sammanlagt 1 vecka till 1 månad
ja, sammanlagt 1 till 6 månader
ja, sammanlagt 6 till 12 månader
ja, mer än 12 månader
nej, inte varit sjukskriven vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna
annat svar:____________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 49
När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in
på Din situation?
Svarskort 49. Läs upp svarsalternativen.

1
2
3
4
7
8

gift/sammanboende
ensamstående: änka/änkling
ensamstående: frånskild
ensamstående: aldrig gift
annat svar:____________________________________________________
vill ej svara
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Fråga 50
Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, d v s det hushåll Du tillhör, vilken av
följande kategorier anser Du då stämmer bäst?
Svarskort 50. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
4
5
7
8

arbetarfamilj
tjänstemannafamilj
högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj
jordbrukarfamilj
företagarfamilj
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 51A
Hur många personer ingår i Ditt hushåll?
Till personer i hushållet räknas inte inneboende eller anställda.

77
98

Om svar 1 person
52A
antal personer:_______________
annat svar:_____________________________________________________
vill ej svara
Fråga 51B
Finns det några barn under 18 år som ingår i Ditt hushåll?

1
5
7
8

ja
nej
annat svar:______________________________________
vill ej svara
Om up svarar ja, fråga efter varje barns kön och ålder (notera 1 för pojke och
2 flicka samt 0-17 för respektive barns ålder)
barnets/barnens kön och ålder:____________________________________
_____________________________________________________________
Fråga 52A
Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet.
Svarskort 52A/B/C. Läs upp svarsalternativen.

1
2
3
4
5
6
7
77
98

ren landsbygd i Sverige
mindre tätort i Sverige
stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
annat land i Norden
annat land i Europa
land utanför Europa
annat svar:___________________________________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 52B
Och var någonstans har Din far huvudsakligen vuxit upp?
Svarskort 52/A/B/C
1
2
3
4
5
6
7
77
98

Som far avses även annan
person i rollen av far.

ren landsbygd i Sverige
mindre tätort i Sverige
stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
annat land i Norden
annat land i Europa
land utanför Europa
annat svar:___________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 52C
Och var någonstans har Din mor huvudsakligen vuxit upp?
Svarskort 52A/B/C

1
2
3
4
5
6
7
77
98

Som mor avses även annan
person i rollen av mor

ren landsbygd i Sverige
mindre tätort i Sverige
stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
annat land i Norden
annat land i Europa
land utanför Europa
annat svar:___________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 53A
Ups nuvarande bostad

1
2
3
4
7

lantgård eller ensamstående villa på landsbygden
villa eller radhus i småhusområde
lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde
lägenhet i flerfamiljshus (ej i höghusområde)
annat svar:_______________________________________________________
Fråga 53B
Hyr eller äger Du eller någon annan i Ditt hushåll Din nuvarande bostad?

1
2
7
9

hyr bostaden
äger bostaden
annat svar:_______________________________________________
vill ej svara
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Fråga 54
Svarskort 54
0
●

1
●

2
●

3
●

4
●

5
●

6
●

7
●

8
●

ingen
samhörighet alls

9
●

10
●

mycket stark
samhörighet

Notera svarsnummer och 98 för vet inte/vill ej svara
A
____

ups samhörighet med ort/kommun
B

____

Och hur stark samhörighet känner Du med den region/det län där Du bor?
ups samhörighet med någon region/län

C
____

Och hur stark samhörighet känner Du med Sverige?
ups samhörighet med Sverige

D
____

Hur stark samhörighet känner Du med den ort/kommun där Du bor? Svara
med hjälp av skalan på svarskortet.

Och hur stark samhörighet känner Du med den Europeiska unionen?
ups samhörighet med den Europeiska unionen

Fråga 55A
Hur stolt är Du över att vara svensk? Svara med hjälp av kortet.
Svarskort 55A/B. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
4
7
8

mycket stolt
ganska stolt
inte särskilt stolt
inte alls stolt
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 55B
Hur stolt är Du över att vara medborgare i Europeiska unionen? Svara med hjälp av
kortet.
Svarskort 55A/B

1
2
3
4
7
8

mycket stolt
ganska stolt
inte särskilt stolt
inte alls stolt
annat svar:________________________________________________
vet inte/vill ej svara

42
Fråga 56A
Här kommer en fråga om Dina språkkunskaper. Kan Du läsa en kortare text, till exempel en tidningsartikel, på följande språk?
Svarskort 56A. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
5
8

ja, utan problem
ja, med vissa problem
ja, men med stora svårigheter
nej
vet inte/vill ej svara

Vi börjar med engelska. Kan Du läsa en kortare text på engelska?
Upprepa frågan för vart och ett av språken och notera svarsnummer.
____
____
____
____
7

A
B
C
D

engelska
tyska
franska
spanska

andra språk som up spontant uppger sig kunna läsa utan problem:
________________________________________________________
Fråga 56B
Vilket språk talas vanligtvis i Ditt hushåll?

1
2
8

svenska
annat språk (ange vilket):__________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 56C
Har Du tagit del av information om årets EU-parlamentsval på något annat språk
än svenska?
ja
nej
vet inte/vill ej svara

57A
57A

Vilken typ av information har Du då tagit del av?____________________________
___________________________________________________________________
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Fråga 57A
Hur många gånger under de 12 senaste månaderna har Du besökt något land i Europa
utanför Norden?
Svarskort 57A/B. Läs upp svarsalternativen.
1
2
3
7
8

flera gånger
någon gång
ingen gång
annat svar:_____________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 57B
Hur många gånger under de 12 senaste månaderna har Du besökt något land utanför
Europa?
Svarskort 57A/B

1
2
3
7
8

flera gånger
någon gång
ingen gång
annat svar:_____________________________________________________
vet inte/vill ej svara

HAR UP VÄGRAT LÄMNA
UPPGIFT OM SIN RÖSTNING?
Om up vägrat att besvara fråga 7A
eller 7C ska Du nu fråga om up vill
lämna upplysningar om sin röstning
på röstkortet. Låt i så fall up själv
fylla i kortet och själv klistra igen
kuvertet.
Anteckna numret på röstkortet här:
………………………………….

INTERVJUARENS NOTERINGAR
EFTER AVSLUTAD INTERVJU:
Var bor up?
1
2
3
4
7

ren landsbygd
mindre tätort
förort till stad eller större tätort
stad eller större tätort
ev anm:__________________

___________________________
Intervjutid?
antal minuter:___________

up önskar redogörelse för resultaten av undersökningen

Intervjuarens eventuella kommentarer till intervjun eller enskilda frågor:
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A. Nyheter och politik
A.1

Hur många dagar i veckan brukar du läsa dagstidningar, i pappers- eller nätutgåva?
6–7 dagar/
vecka

3–5 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka

Mer sällan

Aldrig

Morgontidningar
Kvällstidningar

A.2

Hur många dagar i veckan brukar du lyssna/se på nyhetsprogram i radio och TV?
6–7 dagar/
vecka

3–5 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka

Mer sällan

Aldrig

Rapport/Aktuellt i SVT
Ekonyheterna i radion
Nyheterna i TV4

A.3

När du tar del av nyhetsrapporteringen i media, hur mycket brukar du då
ta del av det som handlar om:
Läser
i stort
sett allt

Läser
ganska
mycket

Läser inte
särskilt
mycket

Lokalpolitik
Rikspolitik
Politik som rör den Europeiska unionen (EU)
Politik i andra länder

A.4

Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket
intresserad

A.5

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Hur intresserad är du av politiska frågor som rör EU?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

1

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Läser
ingenting
eller nästan
ingenting
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A.6

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?
Mycket stort
förtroende

A.7

Ganska stort
förtroende

Ganska litet
förtroende

Mycket litet
förtroende

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för följande grupper och institutioner?
Mycket
stort
förtroende

Ganska
stort
förtroende

Ganska
litet
förtroende

Mycket
litet
förtroende

Ingen
uppfattning

Svenska europaparlamentariker
Europaparlamentet
Europeiska kommissionen

A.8

Hur mycket gillar respektive ogillar du de politiska partierna?
Ogillar
starkt

Centerpartiet

-5

Gillar
starkt

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

Moderaterna
Vänsterpartiet
Folkpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Piratpartiet
Feministiskt initiativ

A.9

Hur tycker du de fyra Allianspartierna (Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna
och Kristdemokraterna) har skött sig som regering sedan valet 2010?
Varken bra
eller dåligt

Dåligt
-5

-4

-3

2

-2

-1

0

+1

Bra
+2

+3

+4

+5
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B. Europaparlamentsvalet 2014
B.1

Om du tänker framåt på de närmaste åren, vilka frågor eller vilka problem tycker du
personligen det är viktigast att den Europeiska Unionen gör någonting åt och försöker lösa?

B.2

Hur viktigt tyckte du att årets Europaparlamentsval var? Brydde du dig mycket om
vilka partier som vann eller förlorade eller tyckte du att det inte spelade så stor roll?
Brydde mig mycket om vilka partier som vann eller förlorade
Spelade inte så stor roll

B.3

Hur lätt eller svårt tyckte du det var att se skillnader mellan partiernas politik
inför årets val till Europaparlamentet?
Mycket lätt

B.4

Varken lätt
eller svårt

Ganska lätt

Ganska svårt

Mycket svårt

Röstade du i Europaparlamentsvalet den 25:e maj i år?
Nej

Gå vidare till fråga D.1 sida 6

Ja

C. Frågor till dig som röstade i årets Europaparlamentsval
C.1

Var det självklart för dig att gå och rösta i årets val?
Ja
Nej

C.2

Vilken eller vilka frågor var de viktigaste för dig när det gällde vilket parti du röstade
på i Europaparlamentsvalet den 25:e maj?

3
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C.3

Vilket parti röstade du på i årets Europaparlamentsval?
Vänsterpartiet

Röstade blankt

Socialdemokraterna

Vet inte

Centerpartiet

Vill inte svara

Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Piratpartiet
Feministiskt initiativ
Annat parti:

C.4

När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets Europaparlamentsval?
På valdagen
Under sista veckan före valet
Tidigare under våren
Visste sedan länge på vilket parti jag skulle rösta

C.5

Övervägde du att rösta på något eller några andra partier i årets Europaparlamentsval?
Markera alla övriga partier som du övervägde att rösta på.
Ja, Vänsterpartiet

Övervägde att rösta blankt

Ja, Socialdemokraterna

Övervägde att inte rösta

Ja, Centerpartiet

Vet inte

Ja, Folkpartiet

Vill inte svara

Ja, Moderaterna

Nej, övervägde inget annat parti

Ja, Kristdemokraterna
Ja, Miljöpartiet
Ja, Sverigedemokraterna
Ja, Piratpartiet
Ja, Feministiskt initiativ
Ja, annat parti:

4
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C.6

Hur viktigt var vart och ett av följande skäl för ditt val av parti i årets
Europaparlamentsval?
Ett av de
absolut
viktigaste
skälen

Ganska
viktigt skäl

Inte
särskilt
viktigt skäl

Partiet har en bra politik i EU-frågor
Partiet har en bra politik i många
inrikespolitiska frågor
Jag brukar alltid rösta på partiet
Partiet har bra kandidater på valsedeln
Partiets politik är till fördel för mig personligen
Partiet har en bra partiledare
Jag känner mig som anhängare av partiet
Partiet har en bra politisk ideologi
Personer i min närmaste omgivning sympatiserar
med partiet
Partiet har varit övertygande under valkampanjen
Partiet är ett stort parti och har därför bättre
möjligheter än ett mindre parti att genomföra
sin politik
Partiet är ett litet parti som kan riskera att
hamna under 4-procentsspärren
Partiet tillhör en partigrupp i EU-parlamentet som
jag sympatiserar med

C.7

Hur lätt eller svårt var det för dig att välja parti i årets Europaparlamentsval?
Mycket lätt

C.8

Varken lätt
eller svårt

Ganska lätt

Ganska svårt

Personröstade du i årets Europaparlamentsval?
Nej
Vet ej

Gå till fråga C.10 på sida 6
Gå till fråga E.1 på sida 7

Ja

Kommer du ihåg namnet på kandidaten du röstade på?
Nej
Ja, jag röstade på (ange hela namnet):

5

Mycket svårt

Inte alls
viktigt skäl
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C.9

C.10

Till dig som valde att personrösta:
Vilka var de viktigaste skälen till att du personröstade som du gjorde?

Till dig som valde att inte personrösta:
Vilka var de viktigaste skälen till att du inte personröstade i Europaparlamentsvalet?

D. Frågor till dig som inte röstade i årets Europaparlamentsval
D.1

D.2

Vilka var det viktigaste skälen till att du inte röstade i Europaparlamentsvalet?

Vilket parti skulle du ha röstat på, om du hade röstat i årets Europaparlamentsval?
Vänsterpartiet

Skulle ha röstat blankt

Socialdemokraterna

Vet inte

Centerpartiet

Vill inte svara

Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Piratpartiet
Feministiskt initiativ
Annat parti:

6
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D.3

Hur viktigt var vart och ett av följande skäl för att du inte röstade i årets
Europaparlamentsval?
Ett av de
absolut
viktigaste
skälen

Ganska
viktigt skäl

Inte
särskilt
viktigt skäl

Inte alls
viktigt skäl

Inte intresserad av politik
Inte intresserad av EU-frågor
Inte tillräckligt insatt i vad Europaparlamentsvalet
handlar om
Europaparlamentsvalet är inte viktigt
Är negativ till EU
Är inte överens i EU-frågor med det parti jag
annars sympatiserar med
Min röst har ingen betydelse
Saknar förtroende för att rösträkningen går rätt till
Krångligt med personröstning
Upptagen/bortrest/sjuk
Glömde bort att det var Europaparlamentsval

E. Sverige och EU
E.1

Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?
Mycket
nöjd

E.2

Inte särskilt
nöjd

Inte alls
nöjd

Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i EU?
Mycket
nöjd

E.3

Ganska
nöjd

Ganska
nöjd

Inte särskilt
nöjd

Inte alls
nöjd

Hur stor samhörighet känner du med:
Mycket
svag
samhörighet

Den ort/kommun du bor i
Den region/det län du bor i
Sverige
Europa

7

Ganska
svag
samhörighet

Varken svag
eller stark
samhörighet

Ganska
stark
samhörighet

Mycket
stark
samhörighet
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E.4

Hur stolt är du över att vara svensk?
Mycket stolt

E.5

Ganska stolt

Ganska stolt

Inte särskilt stolt

Inte alls stolt

Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?
Mycket
positiv

E.7

Inte alls stolt

Hur stolt är du över att vara medborgare i den Europeiska Unionen?
Mycket stolt

E.6

Inte särskilt stolt

Varken
positiv eller
negativ

Ganska
positiv

Ganska
negativ

Mycket
negativ

Ingen
uppfattning

Om du tänker på partiernas inställning till EU. Var skulle du placera partierna på
nedanstående skala?
Varken positivt
eller negativt
till EU

Negativt
till EU
0

1

2

3

4

5

6

Positivt
till EU
7

8

9

10

Vet inte

Folkpartiet
Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokratern
a
Piratpartiet
Feministiskt initiativ
Och var på skalan skulle du placera in dig själv?
Varken positiv
eller negativ
till EU

Negativ
till EU
0

1

2

3

8

4

5

6

Positiv
till EU
7

8

9

10

Vet inte
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E.8

Hur anser du att medlemskapet i EU påverkar Sverige inom följande områden?

Mycket
positivt

Ganska
positivt

Varken
positivt
eller
negativt

Ganska
negativt

Mycket
negativt

Ingen
uppfattning

Miljön
Ekonomin
Sysselsättningen
Den sociala välfärden
Jordbruket
Flyktingmottagning
Brottsbekämpning
Högre utbildning och forskning
Den personliga integriteten
Arbetskraftsinvandring
Den nationella säkerheten

E.9

Enligt din mening, i vilken utsträckning bör besluten inom följande områden fattas på
nationell nivå respektive på EU-nivå?

Uteslutande
nationell
nivå

I huvudsak
nationell
nivå

Miljön
Ekonomin
Sysselsättningen
Den sociala välfärden
Jordbruket
Flyktingmottagning
Brottsbekämpning
Högre utbildning och forskning
Den personliga integriteten
Arbetskraftsinvandring
Den nationella säkerheten

9

I lika stor
utsträckning
nationell
nivå som
EU-nivå

I huvudsak
EU-nivå

Uteslutande
EU-nivå

Ingen
uppfattning
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E.10

Är du i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU eller har du
ingen bestämd åsikt i frågan?
I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU
I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU
Ingen bestämd åsikt i frågan

E.11

Vilken är din åsikt när det gäller följande förslag?

Mycket
bra
förslag

Ganska
bra
förslag

Varken
bra eller
dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Sverige bör utträda ur EU
Sverige bör införa euro som valuta
Minska jordbruksstödet inom EU
EU bör ta emot fler flyktingar
Svenska avtal och villkor ska gälla alla som
jobbar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån
Överföra mer makt från EU till
medlemsländerna
Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige
EU bör införa hårdare sanktioner mot Ryssland

E.12

Tycker du att det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat,
ett slags Europas Förenta Stater?
Mycket
negativt
0

Mycket
positivt

Varken positivt
eller negativt
1

0

3

10

4

5

6

7

8

9

10

Europaparlamentsundersökningen 2014

E.13

Var skulle du vilja placera några av partiernas kandidater till Europaparlamentet på
nedanstående skala?
Ogillar
starkt

Kandidaten
okänd
för mig

-5

Gillar
starkt

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

Marit Paulsen
Marita Ulvskog
Gunnar Hökmark
Malin Björk
Kent Johansson
Isabella Lövin
Lars Adaktusson
Kristina Winberg
Christian Engström
Soraya Post

F. Valrörelsen
F.1

Hur skulle du beskriva valrörelsen inför Europaparlamentsvalet?
Kryssa för de beskrivningar som bäst stämmer överens med din uppfattning.
Mer än en beskrivning kan anges.
Intressant och spännande

Alltför koncentrerad på partiledarna

För mycket partikäbbel

Saklig och informativ

Alltför konfliktfylld och aggressiv

Svårbegriplig valdebatt i medierna

Klara skillnader mellan partierna

Handlade för lite om EU

Annat svar

F.2

Såg du den avslutande debatten mellan partiernas toppkandidater i
Sveriges Television fredagen före valet den 23:e maj?
Ja, såg hela debatten mellan partiernas toppkandidater
Ja, såg en del av debatten mellan partiernas toppkandidater
Nej, jag såg inte debatten mellan partiernas toppkandidater

11

+5
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F.3

Inför årets val till Europaparlamentet:
Ja, flera
gånger

Ja, någon
enstaka
gång

Nej

Ja, flera
gånger

Ja, någon
enstaka
gång

Nej

Läste du någon valbroschyr eller liknande trycksak
från något parti?
Besökte du något av partiernas hemsidor?
Var du på något valmöte eller annat arrangemang som
anordnats av något parti?
Fick du något personligt besök i din bostad av något parti?
Blev du uppringd av något parti?
Var du i personlig kontakt med någon valarbetare på
din arbetsplats?
Såg du något av partiernas reklaminslag på TV?
Tog du del av någon reklamfilm eller filmklipp från partierna
via Internet?
Tog du del av information från partierna via sociala medier
så som Facebook, Twitter eller Instagram?
Tog du del av resultat från opinionsundersökningar?

F.4

Och inför årets val till Europaparlamentet:

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra
personer att rösta på något visst parti?
Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i
din närmaste omgivning övertyga dig att rösta på något
visst parti?

F.5

Inför Europaparlamentsvalet, gjorde du något av de partitester/valkompasser som olika
massmedier hade på sina hemsidor, där man kunde pröva vilket parti man
åsiktsmässigt var närmast?
Nej, gjorde inget partitest
Ja, gjorde något enstaka test

Spelade resultatet från testet någon roll för
hur du röstade i årets Europaparlamentsval?

Ja, gjorde flera test

Ja, spelade en stor roll
Ja, spelade en viss roll
Nej, spelade ingen roll

12
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G. Val till Riksdagen
G.1

Röstade du i riksdagsvalet 2010?
Ja

Vilket parti röstade du på?

Nej, röstade inte i inte i
riksdagsvalet 2010

Vänsterpartiet (V)
Socialdemokraterna (S)

Nej, var inte röstberättigad

Centerpartiet (C)

Minns inte

Folkpartiet (FP)

Vill inte svara

Moderaterna (M)
Kristdemokraterna (KD)
Miljöpartiet (MP)
Sverigedemokraterna (SD)
Annat parti:
Röstade blankt
Kommer inte ihåg
Vill inte svara

G.2

Vilket parti tänker du rösta på i det kommande riksdagsvalet den 14:e september i år?
Vänsterpartiet (V)

Annat parti:

Socialdemokraterna (S)
Centerpartiet (C)

Kommer rösta blankt

Folkpartiet (FP)

Vet inte

Moderaterna (M)

Vill inte svara

Kristdemokraterna (KD)

Kommer inte att rösta

Miljöpartiet (MP)
Sverigedemokraterna (SD)

G.3

Finns det ytterligare något eller några partier som du överväger att rösta på i
riksdagsvalet den 14 september i år?
Markera alla övriga partier som du överväger att rösta på.
Ja, Vänsterpartiet

Ja, annat parti:

Ja, Socialdemokraterna
Ja, Centerpartiet

Överväger att rösta blankt

Ja, Folkpartiet

Överväger att inte rösta

Ja, Moderaterna

Vet inte

Ja, Kristdemokraterna

Vill inte svara

Ja, Miljöpartiet

Nej, överväger inget annat parti

Ja, Sverigedemokraterna

13
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G.4

Vilket eller vilka partier skulle du vilja ha med i regeringen efter
riksdagsvalet i september?
Markera alla partier som du skulle vilja ha med i regeringen.
V

S

C

FP

M

KD

MP

SD

PP

FI

Annat
parti

Ingen
uppfattning

H. Politik och samhälle
H.1

Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten.
Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?
Mycket
bra
förslag

Minska den offentliga sektorn
Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan)
Sverige bör ta emot färre flyktingar
Reservera en större del av föräldraledigheten
till papporna
Kommunerna ska kunna sätta stopp för
etablering av nya friskolor
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom
skattefinansierad vård, skola och omsorg
Sänka skatterna
Höja restaurangmomsen
Minska försvarsutgifterna
Minska inkomstskillnaderna i samhället
Införa mycket hårdare fängelsestraff
för brottslingar
Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära
tjänster (RUT)
Höja skatten på bensin
Bedriva mer sjukvård i privat regi
Sverige bör söka medlemskap i NATO

14

Ganska
bra
förslag

Varken
bra eller
dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag
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H.2

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala.
Var någonstans skulle du placera in partierna på en sådan skala?
Varken till vänster
eller till höger

Långt till
vänster
0

Folkpartiet (FP)

1

2

3

4

5

6

Långt till
höger
7

8

9

10

Socialdemokraterna (S)
Moderaterna (M)
Vänsterpartiet (V)
Centerpartiet (C)
Miljöpartiet (MP)
Kristdemokraterna (KD)
Sverigedemokraterna (SD)
Piratpartiet (PP)
Feministiskt initiativ (FI)
Och var på skalan skulle du placera in dig själv?
Varken till vänster
eller till höger

Långt till
vänster
0

H.3

1

2

3

4

5

6

Långt till
höger
7

8

9

10

Vilket eller vilka partier tycker du har en bra politik när det gäller:
Flera partier kan markeras för varje område
V

S

C

FP

Ekonomi
Sysselsättning
Skola/utbildning
Social välfärd
Försvar
Jämställdhet
Invandring
Skatter
Miljö

15

M

KD

MP

SD

PP

FI

Annat
parti

Ingen
uppfattning
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H.4

Nedan finns en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor
anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Vad är din åsikt om följande förslag?
Mycket
dåligt
förslag
0

Satsa på ett samhälle med mer
privat företagsamhet och
marknadsekonomi
Satsa på ett miljövänligt samhälle
även om det innebär låg eller
ingen ekonomisk tillväxt
Satsa på ett samhälle där kristna
värden spelar en större roll
Satsa på ett mångkulturellt
samhälle med stor tolerans
gentemot människor från andra
länder med andra religioner och
levnadssätt
Satsa på ett samhälle med mer
solidaritet och jämlikhet
Satsa på ett samhälle som i
högre utsträckning värnar om
den personliga integriteten
Satsa på ett samhälle där makt
omfördelas från gruppen män
till gruppen kvinnor

16

Varken
bra eller
dåligt förslag
1

2

3

4

5

6

Mycket
bra
förslag
7

8

9

10
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I. Ekonomi
I.1

Hur ser du på det ekonomiska läget i Sverige idag?
Mycket bra

I.2

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Hur ser du på det ekonomiska läget i den Europeiska Unionen idag?
Mycket bra

I.3

Varken bra
eller dåligt

Ganska bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska bra

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska läge förändrats under
de senaste 12 månaderna?
Förbättrats
mycket

Förbättrats
något

Varken
blivit bättre
eller sämre

Försämrats Försämrats
något
mycket

Din egen ekonomiska situation
Den svenska ekonomin
Ekonomin i EU

I.4

Hur tror du att nedanstående ekonomiska läge kommer att förändras
de kommande 12 månaderna?
Förbättras
mycket

Förbättras
något

Varken bli
bättre eller
sämre

Försämras
något

Försämras
mycket

Din egen ekonomiska situation
Den svenska ekonomin
Ekonomin i EU

I.5

Hur klarar sig ditt hushåll på nuvarande inkomst?
Mycket bra

I.6

Varken bra
eller dåligt

Ganska bra

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Enligt din bedömning hur sannolikt är det att din levnadsstandard kommer att
förbättras under de kommande tio åren?
Mycket
sannolikt

Ganska
sannolikt
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Ganska
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Mycket
osannolikt
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J. Partianhängarskap
J.1

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 anhängare av något parti eller har du inte någon sådan inställning till något
av partierna?
Ja, betraktar mig som
anhängare av ett
bestämt parti

Nej, betraktar mig inte
som anhängare
av något parti

Vet inte/tveksam/
vill inte svara

Är det något parti som du ändå tycker dig
stå närmare än de andra partierna?

Vilket parti tycker du bäst om?
Vänsterpartiet

Ja, Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

Ja, Socialdemokraterna

Centerpartiet

Ja, Centerpartiet

Folkpartiet

Ja, Folkpartiet

Moderaterna

Ja, Moderaterna

Kristdemokraterna

Ja, Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Ja, Miljöpartiet

Sverigedemokraterna

Ja, Sverigedemokraterna

Feministiskt initiativ

Ja, Feministiskt initiativ

Piratpartiet

Ja, Piratpartiet

Annat parti:

Ja, annat parti:

Vet inte/vill inte svara

Nej, står inte närmare något parti
Vet inte/vill inte svara

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
Nej, inte starkt övertygad

J.2

Är du medlem i något politiskt parti eller annan politisk organisation?
Ja, jag är medlem i:
Nej
Vill inte svara

18

Europaparlamentsundersökningen 2014

K. Arbetsliv
K.1

Vilka av de här grupperna tillhör du för närvarande?
Flera grupper kan markeras
Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)
Arbete/utbildning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Arbetssökande/arbetslös
Ålderspensionär/avtalspensionär
Har sjuk-/aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag)
Studerande
Annat:

K.2

Vilket yrke har du? Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt
tidigare huvudsakliga yrke?

Har aldrig yrkesarbetat
K.3

Gå till fråga K.7 på sida 20

Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?
Tjänsteman
Tjänsteman med arbetsledande funktion
Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion
Arbetare
Arbetare med arbetsledande funktion
Jordbrukare: ingen anställd
Jordbrukare: en eller flera anställda
Företagare: ingen anställd
Företagare: 1–9 anställda
Företagare: 10 eller fler anställda
Annat:

K.4

Arbetar/arbetade du huvudsakligen i:
Statlig tjänst
Kommunal tjänst
Landstingskommunal tjänst
Privat tjänst
Ideell organisation eller stiftelse

19

Europaparlamentsundersökningen 2014

K.5

Är/var din tjänst en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning?
Tillsvidare-/
fast anställning

K.6

Deltid, minst
15 timmar

Deltid, mindre än
15 timmar i veckan

Hur troligt är det att du kommer vara arbetslös någon gång under de
närmaste 12 månaderna?
Mycket
troligt

K.8

Jag är egen
företagare

Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt i veckan?
Heltid

K.7

Tidsbegränsad
anställning

Ganska
troligt

Mindre
troligt

Inte alls
troligt

Är du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller
någon annan yrkesorganisation?
Ja (ange hela namnet)
Nej

K.9

Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de
senaste 12 månaderna?
Nej

Ja

Hur länge sammantaget?
Upp till en vecka
Mellan en vecka och en månad
1–3 månader
3–6 månader
6–12 månader

L. Avslutningsvis några frågor om dig själv
L.1

Vilket är ditt civilstånd?
Ensamstående

Sambo
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L.2

Hur ser ditt hushåll ut?
Jag bor ensam

Gå till fråga L.3

Jag bor med/delar regelbundet
mitt hushåll med:

Ja

Nej

En vuxen
Flera vuxna
Ett eller flera barn

Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?
0-3 år

Antal barn:

L.3

4-6 år

7-15 år

..i åldrarna:

Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilken av nedanstående alternativ
stämmer då bäst?
Arbetarhem
Jordbrukarhem
Tjänstemannahem
Högre tjänstemannahem
Företagarhem
Annat:

L.4

Var någonstans har du, din far och din mor huvudsakligen vuxit upp?
Du själv

Din far

Ren landsbygd i Sverige
Mindre tätort i Sverige
Stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
Annat land i Norden
Annat land i Europa
Land utanför Europa
L.5

16-18 år

I vilken typ av område bor du?
Storstad: centralt

Större tätort

Storstad: ytterområde/förort

Mindre tätort

Stad: centralt

Ren landsbygd

Stad: ytterområde
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L.6

Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?
Äger bostaden (även bostadsrätt)
Hyr i första hand
Hyr i andra hand eller är inneboende

L.7

Hur bor du för närvarande?
Lantgård eller ensamstående villa på landsbygden
Villa eller radhus i småhusområde
Lägenhet i flerfamiljshus
Annat:

L.8

L.9

Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i
ditt hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in).
100 000 eller mindre

400 001 – 500 000

800 001 – 900 000

100 001 – 200 000

500 001 – 600 000

900 001 – 1 000 000

200 001 – 300 000

600 001 – 700 000

1 000 001 – 1 100 000

300 001 – 400 000

700 001 – 800 000

Mer än 1 100 000

Bedriver du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller
yrkesutbildning?
Ja, på heltid

L.10

Ja, på deltid

Nej

Vilken är din högsta utbildningsnivå?
Ej fullgjord grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)
Grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)
Studier vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
Examen från gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet
Studier vid högskola/universitet
Examen från högskola/universitet
Examen från/studier vid forskarutbildning

L.11

Vilket eller vilka språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

Svenska

Annat språk:
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L.12

Kan du läsa en kortare text, till exempel en tidningsartikel, på följande språk?
Ja, med
vissa
problem

Ja, utan
problem

Ja, med
stora
svårigheter

Nej

Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Annat språk:

L.13

Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du besökt något land:
Flera gånger

Någon gång

Ingen gång

I Europa men utanför Norden?
Något land utanför Europa?

L.14

Har du varit bosatt utanför Sverige under de senaste 10 åren?
Vilket eller vilka länder bodde du i?

Nej
Ja

Hur länge sammanlagt?
Mindre än 6 månader
6–12 månader
1–2 år
Mer än 2 år

L.15

Har du någon livsåskådning, trosuppfattning eller religiös tillhörighet?
Nej
Ja, ange vilken:
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L.16

Hur ofta brukar du delta i någon religiös aktivitet, till exempel gudstjänst,
möte eller annan sammankomst?
Aldrig
En gång om året/mer sällan
2-11 gånger om året
En gång i månaden
2 eller flera gånger i månaden
Varje vecka
Annat svar:

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Om du har synpunkter på undersökningen är vi tacksamma för att ta del av dessa.
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Valundersökningen
2019

Valforskningsprogrammet
Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet
www.valforskning.pol.gu.se

Välkommen till Europaparlamentsvalundersökningen 2019
Du har tillsammans med 10 000 andra väljare blivit utvald att delta i den 29:e valundersökningen som
genomförs i Sverige sedan 1956. Undersökningens resultat bidrar till forskning om inflytande och
demokrati i Sverige och EU. Fördjupade analyser av resultaten kommer att presenteras fortlöpande på
vår hemsida. Resultaten används i undervisning vid skolor och universitet.
Så här fyller du i formuläret
De flesta frågor besvarar du genom att sätta ett kryss i en ruta . Använd helst kulspetspenna, inte
tusch eller blyerts. Om du skulle råka sätta ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt och sätt därefter ett
nytt kryss i rätt ruta. Tycker du att en fråga känns svår att besvara kan du hoppa över den och
fortsätta med nästa.
När du är klar
När du har fyllt i enkäten lägger du den i svarskuvertet och postar den. Portot är redan betalt. Om du
har tappat bort svarskuvertet kan du använda adressen: Enkätenheten, Statistiska centralbyrån,
701 89 ÖREBRO. Så fort din enkät har kommit fram gör vi en notering att du har svarat, så slipper du
påminnelser.

Innan vi börjar…
1.

Som tack för att du har fyllt i enkäten, kan vi erbjuda dig en belöning. Belöningen är ett presentkort
på 50 kr som aktiveras med hjälp av internet. Vill du att vi skickar dig belöningen?
Ja tack! Jag vill gärna att ni skickar belöningen till mig.
Nej tack! Jag avstår från belöningen den här gången.

2.

För att spara din tid och inte ställa fler frågor än nödvändigt kan dina svar kompletteras med
uppgifter som redan finns vid Statistiska centralbyrån (SCB). Inga uppgifter kommer att kunna
kopplas till en enskild person. De uppgifter det handlar om är bostadsort, hushållets sammansättning, civilstånd, födelseland, utbildning, yrke, inkomster, studielån och avdrag. Från
offentliga vallängder hämtas uppgifter om valdeltagande.
Ja, jag godkänner att SCB kompletterar mina svar.
Nej, jag godkänner inte att SCB kompletterar mina svar.

Nyheter och politik
3.

Hur många dagar i veckan brukar du läsa följande tidningar, i pappers- eller nätutgåva?
6–7 dagar/
vecka

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Expressen/GT/Kvällsposten
Aftonbladet
Annan:

2

3–5 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka

Mer sällan

Aldrig

4.

Hur många dagar i veckan brukar du ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?
6–7 dagar/
vecka

3–5 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka

Mer sällan

Aldrig

Rapport/Aktuellt i SVT
Ekonyheterna i radion
Nyheterna i TV4
Omni/Nyheter24
Annat:
5.

När du tar del av nyhetsrapporteringen i media, hur mycket brukar du då ta del av det
som handlar om:
I stort
sett allt

Ganska
mycket

Inte särskilt
mycket

Ingenting eller
nästan inget

Lokalpolitik
Rikspolitik
Politik som rör Europa/Europeiska unionen (EU)
Politik i länder utanför Europa
6.

Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket intresserad

7.

Ganska intresserad

Inte alls intresserad

Inte särskilt intresserad

Inte alls intresserad

Enligt din bedömning, hur goda är dina kunskaper om politik?
Mycket goda

9.

Inte särskilt intresserad

Hur intresserad är du av politiska frågor som rör EU?
Mycket intresserad

8.

Ganska intresserad

Ganska goda

Inte särskilt goda

Inte alls goda

Vilken är din inställning till följande påstående?
Varken
instämmer
Instämmer Instämmer eller tar
Tar delvis
helt
delvis
avstånd
avstånd

Tar helt
avstånd

Du känner att du förstår landets viktigaste
politiska frågor
10.

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för följande grupper och institutioner?
Mycket stort Ganska stort Ganska litet
förtroende
förtroende
förtroende

Svenska politiker
Riksdagen
Svenska europaparlamentariker
Europaparlamentet

3

Mycket litet
förtroende

Ingen
uppfattning

Europaparlamentsvalet 2019
11.

Var det någon eller några frågor som var viktiga för dig när det gäller vilket parti du röstade på i
årets Europaparlamentsval den 26 maj? Vilken eller vilka frågor var det? Ange högst tre frågor.
Jag röstade inte i årets Europaparlamentsval

12A. Röstade du i årets Europaparlamentsval?
12B. Vilket parti röstade du på?

Ja
Nej
Vill inte svara

Vänsterpartiet (V)
Socialdemokraterna (S)
Centerpartiet (C)
Liberalerna (L)
Moderaterna (M)

Kristdemokraterna (KD)
Miljöpartiet (MP)
Sverigedemokraterna (SD)
Feministiskt initiativ (FI)

Annat parti (ange vilket):
Röstade blankt
Vill inte svara
13.

Hur säker var du på ditt val av parti i årets Europaparlamentsval?
Mycket
säker

14.

Ganska
säker

Varken säker
eller osäker

Ganska
osäker

Mycket
osäker

Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets Europaparlamentsval?
Jag bestämde mig på valdagen den 26 maj
Jag bestämde mig under sista veckan före valet

Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

Jag bestämde mig tidigare under vintern eller våren
Jag visste sedan länge hur jag skulle rösta
15.

Förtidsröstade du i årets Europaparlamentsval? Om du förtidsröstade gjorde du det under sista
veckan före valet eller förtidsröstade du tidigare under valrörelsen?
Ja, jag förtidsröstade under sista veckan före valet
Ja, jag förtidsröstade tidigare under valrörelsen

Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

Nej, jag röstade i vallokal den 26 maj
16.

Det är möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln.
Utnyttjade du möjligheten att personrösta i årets Europaparlamentsval?
Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

Ja
Nej

Om du personröstade, kommer du ihåg namnet på den person du kryssade för?
Namn:
4

17.

Hur viktiga var följande skäl för ditt val av parti i årets Europaparlamentsval?
Jag röstade inte i årets Europaparlamentsval
Ett av de
absolut Ganska
viktigaste viktigt
skälen
skäl

Inte
särskilt
viktigt
skäl

Inte
alls
viktigt
skäl

Partiet har en bra politik i EU-frågor
Partiet har en bra politik i många inrikespolitiska frågor
Partiet har kompetenta personer som kan sköta EU:s politik
Partiet har bra kandidater på valsedeln
Partiet har skött sig bra i den europeiska politiken under senare år
Partiets politik är till fördel för mig personligen
Jag brukar alltid rösta på partiet
Partiet har en bra partiledare
Jag känner mig som anhängare av partiet
Personer i min närmaste omgivning sympatiserar med partiet
Partiet har ett bra program inför framtiden
Partiet har varit övertygande under valkampanjen
Partiet är ett litet parti som riskerade att hamna under
4-procentsspärren
Partiet var det minst dåliga alternativet

Två frågor till dig som inte röstade
på något parti i årets Europaparlamentsval
18.

Vilket parti skulle du ha röstat på om du hade röstat i årets Europaparlamentsval?
V

S

C

L

M

KD

MP

SD

FI

Annat parti (ange vilket):

Blankt
Vet inte
19.

Vill inte svara

Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade/röstade blankt i årets Europaparlamentsval?
Ett av de
absolut Ganska
viktigaste viktigt
skälen
skäl

Inte intresserad av politik
Inte intresserad av EU-frågor
Inte tillräckligt insatt i vad Europaparlamentsvalet handlar om
Saknar förtroende för politikerna
Små skillnader mellan partierna
Inget parti representerar mina åsikter
Min röst har ingen betydelse
Glömde bort att det var Europaparlamentsval
Upptagen/bortrest/sjuk/olyckshändelse
5

Inte
särskilt
viktigt
skäl

Inte
alls
viktigt
skäl

Partier och kandidater
20.

Var skulle du vilja placera partierna på nedanstående skala?
Ogillar
starkt

Centerpartiet

-5

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

Gillar
starkt
+2

+3

+4

+5

Moderaterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
21.

Om du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle du placera:
Ogillar
starkt

Annie Lööf

-5

Gillar
starkt

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

Ulf Kristersson
Jonas Sjöstedt
Jan Björklund
Stefan Löfven
Isabella Lövin
Ebba Busch Thor
Jimmie Åkesson
Gita Nabavi
22.

Hur tycker du Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skött sig som regering sedan den
tillträdde i januari 2019?
Varken bra
eller dåligt

Dåligt
-5

-4

-3

6

-2

-1

0

Bra
+1

+2

+3

+4

+5

23.

Var skulle du vilja placera några av partiernas kandidater till Europaparlamentet?
Kandidaten
okänd
för mig

Karin Karlsbro

Varken gillar
eller ogillar

Ogillar
starkt
-5

-4

-3

-2

-1

0

Gillar
starkt

+1

+2

+3

+4

+5

Heléne Fritzon
Tomas Tobé
Malin Björk
Fredrick Federley
Alice Bah Kuhnke
Sara Skyttedal
Peter Lundgren
Soraya Post

Sverige och EU
24.

Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:
Mycket
nöjd

Ganska
nöjd

Inte särskilt
nöjd

Inte alls
nöjd

Sverige
EU
25.

Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?
Mycket
positiv

26.

Ganska
positiv

Varken positiv
eller negativ

Ganska
negativ

Mycket
negativ

Ingen
uppfattning

Om du tänker på partiernas inställning till EU. Var skulle du placera partierna på nedanstående
skala?
Negativ
till EU

Liberalerna

0

Varken positiv eller
negativ till EU

1

Positiv
till EU

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
27.

Var skulle du placera dig själv på samma skala?
0

1

7

28.

Enligt din mening, i vilken utsträckning bör beslut inom följande områden fattas på nationell
nivå respektive EU-nivå?
I lika stor
Uteslutande I huvudsak utsträckning
nationell
nationell nationell nivå I huvudsak Uteslutande
som EU-nivå EU-nivå
EU-nivå
nivå
nivå

Ingen
uppfattning

Miljö
Ekonomi
Sysselsättning
Social välfärd
Jordbruk
Flyktingmottagning
Brottsbekämpning
Högre utbildning och
f k i
Personlig integritet
Militär säkerhet
29.

Är du i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt
i frågan?
I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU
I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU
Ingen bestämd åsikt i frågan

30.

Vilken är din åsikt om följande förslag?

Mycket
bra
förslag

Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Sverige bör utträda ur EU
Sverige bör införa euro som valuta
Minska jordbruksstödet inom EU
EU bör ta emot fler flyktingar
Serbien bör bli medlem i EU
Överföra mer makt från EU till medlemsländerna

Valrörelsen
31.

När du tänker på årets valrörelse, hur väl stämmer följande beskrivningar med din uppfattning?
Mycket
väl

Ganska
väl

Intressant och spännande
För mycket partikäbbel
Alltför konfliktfylld och aggressiv
Klara skillnader mellan partierna
Alltför koncentrerad på partiledarna
Saklig och informativ
Svårbegriplig valdebatt i medierna
8

Inte särskilt
väl

Inte alls
väl

Ingen
uppfattning

32.

Inför årets val till Europaparlamentet:
Ja, flera
gånger

Ja, någon
enstaka
gång

Nej

Ja, flera
gånger

Ja, någon
enstaka
gång

Nej

Läste du någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti?
Besökte du något av partiernas hemsidor?
Var du på något valmöte eller annat arrangemang som
anordnats av något parti?
Fick du något besök i din bostad av något parti?
Blev du uppringd av något parti?
Såg du något av partiernas reklaminslag på TV?
Tog du del av någon reklamfilm eller filmklipp från partierna
via Internet?
Tog du del av information från partierna via sociala medier
såsom Facebook, Twitter eller Instagram?
Tog du del av resultat från opinionsundersökningar?
Gjorde du något av de partitester/valkompasser som olika
medier hade på sina hemsidor?
33.

Och inför årets val till Europaparlamentet:

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra
personer att gå och rösta i valet?
Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i din
närmaste omgivning övertyga dig att gå och rösta i valet?
34.

Såg du den avslutande debatten mellan partiernas toppkandidater i Sveriges Television (SVT)
fredagen före valet till Europaparlamentet?
Ja, jag såg hela debatten mellan partiernas toppkandidater
Ja, jag såg en del av debatten mellan partiernas toppkandidater
Nej, jag såg inte debatten mellan partiernas toppkandidater

35.

I vissa länder anser människor att valen genomförs på ett orättvist sätt. I andra länder anser
människor att valen genomförs på ett rättvist sätt. Om du tänker på årets svenska
Europaparlamentsval, var skulle du placera det på nedanstående skala?
Årets val genomfördes
på ett orättvist sätt
1

36.

Årets val genomfördes
på ett rättvist sätt
2

3

4

5

Vissa anser att oavsett vad folk röstar på har det ingen betydelse för vad som händer.
Andra säger att vad folk röstar på kan ha en avgörande betydelse för vad som händer.
Var skulle du placera dig på nedanstående skala?
Vad folk röstar på har
en avgörande betydelse
för vad som händer

Vad folk röstar på har
ingen betydelse för vad
som händer
1

2

3

9

4

5

Riksdagsvalet 2018
37A. Röstade du i riksdagsvalet 2018?
Ja

37B. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2018?

Nej

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Kommer inte ihåg

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Ej röstberättigad 2018

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Feministiskt initiativ

Moderaterna
Annat parti (ange vilket):
Röstade blankt
Kommer inte ihåg

Vill inte svara

Samhälle och politik
38.

I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera partierna på en skala
mellan 0 och 10 där 0 står för långt till vänster och 10 står för långt till höger?
Varken vänster
eller höger

Långt till
vänster

Liberalerna

0

1

2

Långt till
höger

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
39.

Var skulle du placera dig själv på samma skala?

40.

Vilken är din åsikt om följande förslag?

0

1

2

Mycket
bra
förslag

Minska inkomstskillnaderna i samhället
Höja skatten på bensin
Sverige bör söka medlemskap i Nato
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Överföra mer makt från gruppen män till gruppen kvinnor
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Ganska
bra
förslag

Varken
bra eller
dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Följande frågor ställs till väljare i mer än 50 länder
41.

Vilken är din inställning till följande påståenden?
Varken
instämmer
Instämmer Instämmer eller tar Tar delvis
helt
delvis
avstånd
avstånd

Tar helt
avstånd

Det som folk kallar för kompromisser i
politiken handlar egentligen bara om
att överge sina principer
De flesta politiker bryr sig inte om folket
Det går att lita på de flesta politiker
Politikerna är det största problemet i Sverige
Att ha en stark ledare är bra för Sverige
även om ledaren tänjer på reglerna
för att få saker genomförda
Folket och inte politikerna borde fatta de
viktigaste politiska besluten
De flesta politiker bryr sig bara om de rika
och mäktigas intressen
Det finns åtminstone något parti som alltid
försöker tillvarata mina intressen
42.

Och vilken är din inställning till följande påståenden?
Varken
instämmer
Instämmer Instämmer eller tar Tar delvis
helt
delvis
avstånd
avstånd

Minoriteter bör anpassa sig till de vanor och
traditioner som finns i Sverige
Majoritetens åsikt bör alltid ha företräde
framför minoriteters rättigheter
Generellt sett är invandring bra för
den svenska ekonomin
Generellt sett påverkas svensk kultur
negativt av invandring
Invandring ökar brottsligheten i Sverige
43.

Tar helt
avstånd

Ibland diskuteras om det finns saker som är viktiga för att vara verkligt svensk.
Hur viktigt tycker du följande saker är för att vara svensk?
Mycket
viktigt

Att vara född i Sverige
Att ha svenska förfäder
Att kunna tala svenska
Att följa svenska vanor och traditioner
Att känna sig svensk
Att ha bott större delen av sitt liv i Sverige
Att respektera svenska institutioner och lagar
Att ha ett svenskt medborgarskap
11

Ganska
viktigt

Inte särskilt
viktigt

Inte alls
viktigt

Partianhängarskap
44A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns också många som inte har
någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta dig som anhängare av
något parti?
Ja

44B. Vilket parti tycker du bäst om?

Nej (Gå till fråga 44D)

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Vet inte (Gå till fråga 44D)

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Feministiskt initiativ

Moderaterna

Annat parti (ange vilket):

Vill ej svara (Gå till fråga 45)
Vet inte (Gå till fråga 45)
44C. En del är 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 (Gå till fråga 45)
Nej, inte starkt övertygad (Gå till fråga 45)
44D. Är det något parti som du ändå tycker dig stå närmare
än de andra partierna?
Ja, Vänsterpartiet

Ja, Kristdemokraterna

Ja, Socialdemokraterna

Ja, Miljöpartiet

Ja, Centerpartiet

Ja, Sverigedemokraterna

Ja, Liberalerna

Ja, Feministiskt initiativ

Ja, Moderaterna

Ja, annat parti (ange vilket):

Nej, inget parti
Vet inte
45. Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?
Ja (ange parti/organisation):
Nej

Arbetsliv
46. Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?
Flera grupper kan markeras.
Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)
Arbete/utbildning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Arbetssökande/arbetslös
Ålderspensionär/avtalspensionär
Har sjuk-/aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag)
Studerande
Annat:
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47. Vilket yrke har du?
Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt tidigare huvudsakliga yrke.
Yrke:
Har aldrig yrkesarbetat

Gå till fråga 51

48. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?
Tjänsteman

Jordbrukare: ingen anställd

Tjänsteman med arbetsledande funktion

Jordbrukare: en eller flera anställda

Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion

Företagare: ingen anställd

Arbetare

Företagare: 1–9 anställda

Arbetare med arbetsledande funktion

Företagare: 10 eller fler anställda

Annat:

49. Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?
Statlig

Kommunal

Landstings-/regional

Privat

Ideell organisation/stiftelse

50. Är du medlem i någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan
yrkesorganisation?
Ja (ange hela namnet):
Nej

Avslutningsvis några frågor om dig själv
När vi sammanställer resultaten från Valundersökningen presenteras svaren i olika grupper.
Därför behöver vi ställa några avslutande frågor till dig.
51. Är du:
Kvinna

Man

52. Vilket år är du född?
Årtal:
53. Var någonstans har du, din far och din mor huvudsakligen vuxit upp?
Du själv

Ren landsbygd i Sverige
Mindre tätort i Sverige
Stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
Annat land i Norden
Annat land i Europa
Land utanför Europa
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Din far

Din mor

54.

I vilken typ av område bor du?
Storstad: centralt

Större tätort

Storstad: ytterområde/förort

Mindre tätort

Stad: centralt

Ren landsbygd

Stad: ytterområde/förort
55.

Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?
Äger bostaden (även bostadsrätt)

56.

Hyr i första hand

Hyr i andra hand eller är inneboende

Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Arbetarhem
Jordbrukarhem
Tjänstemannahem
Högre tjänstemannahem
Företagarhem
Annat:

57.

Vilket är ditt civilstånd?
Ensamstående

58.

Sambo

Gift/
Partnerskap

Änka/
Änkling

Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Jag bor ensam

Ja

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med:

En vuxen
Flera vuxna
Ett eller flera barn

59.

Vilken är din högsta utbildningsnivå?
Ej fullgjord grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)
Grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)
Studier vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
Examen från gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet
Studier vid högskola/universitet
Examen från högskola/universitet
Examen från/studier vid forskarutbildning
Annan:
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Nej

60.

61.

Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i
ditt hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in).
100 000 eller mindre

400 001 – 500 000

800 001 – 900 000

100 001 – 200 000

500 001 – 600 000

900 001 – 1 000 000

200 001 – 300 000

600 001 – 700 000

1 000 001 – 1 100 000

300 001 – 400 000

700 001 – 800 000

Mer än 1 100 000

Har det ekonomiska läget förbättrats, förblivit detsamma eller försämrats om du jämför med hur
läget var för 12 månader sedan?
Förbättrats
mycket

Förbättrats
något

Varken
förbättrats eller Försämrats
försämrats
något

Försämrats
mycket

Din egen ekonomiska situation
Den svenska ekonomin
Ekonomin i EU
62.

Har du någon livsåskådning, trosuppfattning eller religiös tillhörighet?
Ja, (ange vilken):
Nej

63.

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?
Någon
gång under
de senaste
Ingen gång 12 mån

Någon
gång i
halvåret

Någon
gång i
kvartalet

Någon
gång i
månaden

Någon
gång i
veckan

Flera
gånger i
veckan

Besökt gudstjänst eller religiöst möte
Diskuterat politik
Läst en kortare text på engelska
Läst en kortare text på ett annat
europeiskt språk
Besökt något land i Europa
utanför Norden
Besökt något land utanför Europa

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Vi som arbetat med Valundersökningen i samband med Europaparlamentsvalet tackar för att du
deltagit i studien. Resultaten från undersökningarna kommer hela samhället till del och publiceras
fortlöpande i vetenskapliga rapporter, artiklar och böcker.
Glöm inte att posta enkäten.
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Om oss
Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet
genomför undersökningar av väljare i samband med val i
Sverige.
Kontakta oss gärna
Du är alltid välkommen att höra av dig. På vår hemsida
hittar du svar på de vanligaste frågorna om enkäten och
ditt deltagande (www.valforskning.pol.gu.se).

Glöm inte
att posta
enkäten!

Här får du hjälp att hitta närmaste brevlåda:
https://www.postnord.se/vara-verktyg/
sok-brevlada-eller-servicestalle

Valundersökningen
2019

Valforskningsprogrammet
Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet
www.valforskning.pol.gu.se

Välkommen till Europaparlamentsvalundersökningen 2019
Du har tillsammans med 10 000 andra väljare blivit utvald att delta i den 29:e valundersökningen som
genomförs i Sverige sedan 1956. Undersökningens resultat bidrar till forskning om inflytande och
demokrati i Sverige och EU. Fördjupade analyser av resultaten kommer att presenteras fortlöpande på
vår hemsida. Resultaten används i undervisning vid skolor och universitet.
Så här fyller du i formuläret
De flesta frågor besvarar du genom att sätta ett kryss i en ruta . Använd helst kulspetspenna, inte
tusch eller blyerts. Om du skulle råka sätta ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt och sätt därefter ett
nytt kryss i rätt ruta. Tycker du att en fråga känns svår att besvara kan du hoppa över den och
fortsätta med nästa.
När du är klar
När du har fyllt i enkäten lägger du den i svarskuvertet och postar den. Portot är redan betalt. Om du
har tappat bort svarskuvertet kan du använda adressen: Enkätenheten, Statistiska centralbyrån,
701 89 ÖREBRO. Så fort din enkät har kommit fram gör vi en notering att du har svarat, så slipper du
påminnelser.

Om din belöning
1.

Som tack för att du har fyllt i enkäten, kan vi erbjuda dig en belöning. Belöningen är ett
presentkort på 50 kr som aktiveras med hjälp av internet. Vill du att vi skickar dig belöningen?
Ja tack! Jag vill gärna att ni skickar belöningen till mig.
Nej tack! Jag avstår från belöningen den här gången.

Nyheter och politik
2.

Hur många dagar i veckan brukar du läsa följande tidningar, i pappers- eller nätutgåva?
6–7 dagar/
vecka

3–5 dagar/ 1–2 dagar/
vecka
vecka

Mer sällan

Aldrig

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Expressen/GT/Kvällsposten
Aftonbladet
Annan:

3.

Hur många dagar i veckan brukar du ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?
6–7 dagar/
vecka

Rapport/Aktuellt i SVT
Ekonyheterna i radion
Nyheterna i TV4
Omni/Nyheter24
Annat:
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3–5 dagar/ 1–2 dagar/
vecka
vecka

Mer sällan

Aldrig

4.

När du tar del av nyhetsrapporteringen i media, hur mycket brukar du då ta del av det
som handlar om:
I stort
sett allt

Ganska
mycket

Inte särskilt
mycket

Ingenting eller
nästan inget

Lokalpolitik
Rikspolitik
Politik som rör Europa/Europeiska unionen (EU)
Politik i länder utanför Europa
5.

Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket intresserad

6.

Ganska intresserad

Ganska goda

Inte särskilt intresserad

Inte alls intresserad

Inte särskilt goda

Inte alls goda

Enligt din bedömning, hur goda är dina kunskaper om EU?
Mycket goda

9.

Inte alls intresserad

Enligt din bedömning, hur goda är dina kunskaper om politik?
Mycket goda

8.

Inte särskilt intresserad

Hur intresserad är du av politiska frågor som rör EU?
Mycket intresserad

7.

Ganska intresserad

Ganska goda

Inte särskilt goda

Inte alls goda

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för följande grupper och institutioner?
Mycket stort Ganska stort Ganska litet
förtroende
förtroende
förtroende

Mycket litet
förtroende

Ingen
uppfattning

Svenska politiker
Riksdagen
Svenska europaparlamentariker
Europaparlamentet

Europaparlamentsvalet 2019
10.

Var det någon eller några frågor som var viktiga för dig när det gäller vilket parti du röstade på i
årets Europaparlamentsval den 26 maj? Vilken eller vilka frågor var det? Ange högst tre frågor.
Jag röstade inte i årets Europaparlamentsval
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11A. Röstade du i årets Europaparlamentsval?
11B. Vilket parti röstade du på?

Ja
Nej

Vänsterpartiet (V)

Kristdemokraterna (KD)

Vill inte svara

Socialdemokraterna (S)

Miljöpartiet (MP)

Centerpartiet (C)

Sverigedemokraterna (SD)

Liberalerna (L)

Feministiskt initiativ (FI)

Moderaterna (M)
Annat parti (ange vilket):

Röstade blankt
Vill inte svara
12.

Hur säker var du på ditt val av parti i årets Europaparlamentsval?
Mycket
säker

13.

Ganska
säker

Varken säker
eller osäker

Ganska
osäker

Mycket
osäker

Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets Europaparlamentsval?
Jag bestämde mig på valdagen den 26 maj
Jag bestämde mig under sista veckan före valet

Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

Jag bestämde mig tidigare under vintern eller våren
Jag visste sedan länge hur jag skulle rösta
14.

Förtidsröstade du i årets Europaparlamentsval? Om du förtidsröstade gjorde du det under sista
veckan före valet eller förtidsröstade du tidigare under valrörelsen?
Ja, jag förtidsröstade under sista veckan före valet
Ja, jag förtidsröstade tidigare under valrörelsen

Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

Nej, jag röstade i vallokal den 26 maj
15.

Det är möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av kandidaterna på valsedeln.
Utnyttjade du möjligheten att personrösta i årets Europaparlamentsval?
Röstade inte i årets
Europaparlamentsval

Ja
Nej

Om du personröstade, kommer du ihåg namnet på den person du kryssade för?

Namn:
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16.

Hur viktiga var följande skäl för ditt val av parti i årets Europaparlamentsval?
Jag röstade inte i årets Europaparlamentsval
Ett av de
absolut Ganska
viktigaste viktigt
skälen
skäl

Inte
särskilt
viktigt
skäl

Inte
alls
viktigt
skäl

Partiet har en bra politik i EU-frågor
Partiet har en bra politik i många inrikespolitiska frågor
Partiet har kompetenta personer som kan sköta EU:s politik
Partiet har bra kandidater på valsedeln
Partiet har skött sig bra i den europeiska politiken under senare år
Jag sympatiserar med partiets grupp i EU-parlamentet
Jag brukar alltid rösta på partiet i Europaparlamentsvalet
Partiet har en bra partiledare
Personer i min närmaste omgivning sympatiserar med partiet
Partiet har ett bra program inför framtiden

Två frågor till dig som inte röstade
på något parti i årets Europaparlamentsval
17.

Vilket parti skulle du ha röstat på om du hade röstat i årets Europaparlamentsval?
V

S

C

L

M

KD

MP

SD

FI

Annat parti (ange vilket):

Blankt
Vet inte
18.

Vill inte svara

Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade/röstade blankt i årets Europaparlamentsval?
Ett av de
absolut Ganska
viktigaste viktigt
skälen
skäl

Inte intresserad av politik
Inte intresserad av EU-frågor
Inte tillräckligt insatt i vad Europaparlamentsvalet handlar om
Saknar förtroende för politikerna
Små skillnader mellan partierna
Inget parti representerar mina åsikter
Inte överens i EU-frågor med det parti jag annars tycker bäst om
Min röst har ingen betydelse
Är negativ till EU
Europaparlamentsvalet är inte viktigt
Glömde bort att det var Europaparlamentsval
Upptagen/bortrest/sjuk/olyckshändelse
Saknar förtroende för att rösträkningen går rätt till
5

Inte
särskilt
viktigt
skäl

Inte alls
viktigt
skäl

Partier och kandidater
19.

Var skulle du vilja placera partierna på nedanstående skala?
Ogillar
starkt
-5

Centerpartiet

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

Gillar
starkt
+2

+3

+4

+5

Moderaterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
20.

Var skulle du vilja placera några av partiernas kandidater till Europaparlamentet?
Kandidaten
okänd
för mig

Karin Karlsbro

Ogillar
starkt
-5

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

Heléne Fritzon
Tomas Tobé
Malin Björk
Fredrick Federley
Alice Bah Kuhnke
Sara Skyttedal
Peter Lundgren
Soraya Post

Sverige och EU
21.

Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:
Mycket
nöjd

Ganska
nöjd

Inte särskilt
nöjd

Sverige
EU
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Inte alls
nöjd

Gillar
starkt
+2

+3

+4

+5

22.

Hur stor samhörighet känner du med:
Mycket
svag
samhörighet

Ganska
svag
samhörighet

Varken svag
eller stark
samhörighet

Ganska
stark
samhörighet

Mycket
stark
samhörighet

Den ort/kommun du bor i
Den region/det län du bor i
Sverige
Europa
23.

Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?
Mycket
positiv

24.

Ganska
positiv

Varken positiv
eller negativ

Ganska
negativ

Mycket
negativ

Ingen
uppfattning

Hur stolt är du över att vara:
Mycket stolt

Ganska stolt

Inte särskilt stolt

Inte alls stolt

Svensk
Europé
25.

Om du tänker på partiernas inställning till EU. Var skulle du placera partierna på nedanstående
skala?
Varken positiv eller
negativ till EU

Negativ
till EU
0

1

2

Positiv
till EU

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Liberalerna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
26.

Var skulle du placera dig själv på samma skala?
0

27.

1

2

Är du i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt
i frågan?
I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU
I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU
Ingen bestämd åsikt i frågan
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28.

Vilken är din åsikt om följande förslag?
Mycket
bra
förslag

Ganska Varken bra Ganska
bra
eller dåligt
dåligt
förslag
förslag
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Mycket
bra
förslag

Ganska Varken bra Ganska
bra
eller dåligt
dåligt
förslag
förslag
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Sverige bör utträda ur EU
Sverige bör införa euro som valuta
Minska jordbruksstödet inom EU
EU bör ta emot fler flyktingar
Serbien bör bli medlem i EU
Överföra mer makt från EU till medlemsländerna
Storbritannien bör stanna kvar i EU
29.

Och vilken är din åsikt om följande förslag?

Begränsa möjligheterna för EU-medborgare att
arbeta i andra EU-länder
Dra in EU-bidrag till länder som bryter mot EU:s
grundläggande värderingar
Alla länder som deltar i EU:s passunion (Schengensamarbetet) ska acceptera att ta emot flyktingar
Stärka försvarssamarbetet mellan EU och Nato
EU bör inrätta en investeringsbank för att finansiera
en omställning till ett mer miljövänligt samhälle
30.

Tycker du att väljarna i Storbritannien gjorde rätt när de i juni 2016 röstade för att lämna EU?
Ja,
definitivt

31.

Ja,
troligtvis

Nej,
troligtvis inte

Nej,
definitivt inte

Ingen
uppfattning

Var skulle du vilja placera några europeiska ledare och några så kallade spetskandidater inför
årets val till Europaparlamentet?
Personen
okänd
för mig

Theresa May

Ogillar
starkt
-5

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

Viktor Orbán
Emmanuel Macron
Angela Merkel
Vladimir Putin
Manfred Weber
Frans Timmermans
Guy Verhofstadt
Ska Keller
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-2

-1

0

+1

Gillar
starkt
+2

+3

+4

+5

Valrörelsen
32.

Inför årets val till Europaparlamentet:
Ja, flera
gånger

Ja, någon
enstaka
gång

Nej

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra
personer att gå och rösta i valet?
Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i din
närmaste omgivning övertyga dig att gå och rösta i valet?
Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra
personer att rösta på något visst parti?
Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i din
närmaste omgivning övertyga dig att rösta på något visst parti?
33A. Inför Europaparlamentsvalet, gjorde du något av de partitester/valkompasser som olika medier
hade på sina hemsidor, där man kunde pröva vilket parti man åsiktsmässigt stod närmast?
Ja, flera

33B. Spelade resultatet av testet någon roll för
hur du röstade i Europaparlamentsvalet?

Ja, något enstaka
Nej, gjorde inget partitest

Ja, spelade en stor roll
Ja, spelade en viss roll
Nej, spelade ingen roll

34.

Såg du den avslutande debatten mellan partiernas toppkandidater i Sveriges Television (SVT)
fredagen före valet till Europaparlamentet?
Ja, jag såg hela debatten mellan partiernas toppkandidater
Ja, jag såg en del av debatten mellan partiernas toppkandidater
Nej, jag såg inte debatten mellan partiernas toppkandidater

Samhälle och politik
35.

I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera partierna på en skala
mellan 0 och 10 där 0 står för långt till vänster och 10 står för långt till höger?

0

Långt till
höger

Varken vänster
eller höger

Långt till
vänster
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Liberalerna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
36.

Var skulle du placera dig själv på samma skala?
0

1

2
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37.

Hur tycker du Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skött sig som regering sedan den
tillträdde i januari 2019?
Varken bra
eller dåligt

Dåligt
-5

38.

-4

-3

-2

-1

0

Bra
+1

+2

+3

+4

+5

Vilken är din åsikt om följande förslag?
Mycket
bra
förslag

Varken
Ganska bra eller Ganska
bra
dåligt
dåligt
förslag
förslag
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Minska inkomstskillnaderna i samhället
Höja skatten på bensin
Sverige bör söka medlemskap i Nato
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Överföra mer makt från gruppen män till gruppen kvinnor

Partianhängarskap
39A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns också många som inte har
någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta dig som anhängare av
något parti?
Ja

39B. Vilket parti tycker du bäst om?

Nej (Gå till fråga 39D)

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Vet inte (Gå till fråga 39D)

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Feministiskt initiativ

Moderaterna

Annat parti (ange vilket):

Vill ej svara (Gå till fråga 40)
Vet inte (Gå till fråga 40)
39C. En del är 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 (Gå till fråga 40)
Nej, inte starkt övertygad (Gå till fråga 40)
39D. Är det något parti som du ändå tycker dig stå närmare
än de andra partierna?
Ja, Vänsterpartiet

Ja, Kristdemokraterna

Ja, Socialdemokraterna

Ja, Miljöpartiet

Ja, Centerpartiet

Ja, Sverigedemokraterna

Ja, Liberalerna

Ja, Feministiskt initiativ

Ja, Moderaterna

Ja, annat parti (ange vilket):

Nej, inget parti
Vet inte
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40.

Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?
Ja (ange parti/organisation):
Nej

41.

Finns det något parti du aldrig skulle rösta på?
V

S

C

L

M

KD

MP

SD

FI

Annat parti (ange vilket):

Nej
Vet inte

Riksdagsvalet 2018
42A. Röstade du i riksdagsvalet 2018?
Ja

42B. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2018?

Nej

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Kommer inte ihåg

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Ej röstberättigad 2018

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Feministiskt initiativ

Moderaterna
Annat parti (ange vilket):
Röstade blankt
Kommer inte ihåg

Vill inte svara

Arbetsliv
43.

Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?
Flera grupper kan markeras.
Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)
Arbete/utbildning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Arbetssökande/arbetslös
Ålderspensionär/avtalspensionär
Har sjuk-/aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag)
Studerande
Annat:

44.

Vilket yrke har du?
Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt tidigare huvudsakliga yrke.
Yrke:
Har aldrig yrkesarbetat

Gå till fråga 48
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45.

Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?
Tjänsteman

Jordbrukare: ingen anställd

Tjänsteman med arbetsledande funktion

Jordbrukare: en eller flera anställda

Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande

Företagare: ingen anställd

Arbetare

Företagare: 1–9 anställda

Arbetare med arbetsledande funktion

Företagare: 10 eller fler anställda

Annat:
46.

Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?
Statlig

47.

Kommunal

Landstings-/regional

Privat

Ideell organisation/stiftelse

Är du medlem i någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan
yrkesorganisation?
Ja (ange hela namnet):
Nej

Avslutningsvis några frågor om dig själv
När vi sammanställer resultaten från Valundersökningen presenteras svaren i olika grupper.
Därför behöver vi ställa några avslutande frågor till dig.
48.

Är du:
Kvinna

49.

Man

Vilket år är du född?
Årtal:

50.

Var någonstans har du, din far och din mor huvudsakligen vuxit upp?
Du själv

Din far

Ren landsbygd i Sverige
Mindre tätort i Sverige
Stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
Annat land i Norden
Annat land i Europa
Land utanför Europa
51.

I vilken typ av område bor du?
Storstad: centralt

Större tätort

Storstad: ytterområde/förort

Mindre tätort

Stad: centralt

Ren landsbygd

Stad: ytterområde/förort
12

Din mor

52.

Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?
Äger bostaden (även bostadsrätt)

53.

Hyr i första hand

Hyr i andra hand eller är inneboende

Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Arbetarhem
Jordbrukarhem
Tjänstemannahem
Högre tjänstemannahem
Företagarhem
Annat:

54.

Vilket är ditt civilstånd?
Ensamstående

55.

Sambo

Gift/
Partnerskap

Änka/
Änkling

Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Jag bor ensam

Ja

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med:

Nej

En vuxen
Flera vuxna
Ett eller flera barn

56.

Vilken är din högsta utbildningsnivå?
Ej fullgjord grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)
Grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)
Studier vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
Examen från gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet
Studier vid högskola/universitet
Examen från högskola/universitet
Examen från/studier vid forskarutbildning
Annan:

57.

Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i
ditt hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in).
100 000 eller mindre

400 001 – 500 000

800 001 – 900 000

100 001 – 200 000

500 001 – 600 000

900 001 – 1 000 000

200 001 – 300 000

600 001 – 700 000

1 000 001 – 1 100 000

300 001 – 400 000

700 001 – 800 000

Mer än 1 100 000
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58.

Har det ekonomiska läget förbättrats, förblivit detsamma eller försämrats om du jämför med hur
läget var för 12 månader sedan?
Förbättrats
mycket

Förbättrats
något

Varken
förbättrats eller Försämrats
försämrats
något

Försämrats
mycket

Din egen ekonomiska situation
Den svenska ekonomin
Ekonomin i EU
59A. Har du varit bosatt utanför Sverige under de senaste 10 åren?
Nej
Ja

59B. Hur länge sammanlagt?
Mindre än 6 månader
6–12 månader
1–2 år

59C. Bodde du inom eller utanför EU?

Mer än 2 år

Flera alternativ kan markeras
Land/länder inom EU
Land/länder utanför EU

60.

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?
Någon
gång under
de senaste
Ingen gång 12 mån

Någon
gång i
halvåret

Någon
gång i
kvartalet

Någon
gång i
månaden

Någon
gång i
veckan

Flera
gånger i
veckan

Besökt gudstjänst eller religiöst möte
Diskuterat politik
Läst en kortare text på engelska
Läst en kortare text på ett annat
europeiskt språk
Besökt något land i Europa
utanför Norden
Besökt något land utanför Europa
61.

För att spara din tid och inte ställa fler frågor än nödvändigt kan dina svar kompletteras med
uppgifter som redan finns vid Statistiska centralbyrån (SCB). Inga uppgifter kommer att kunna
kopplas till en enskild person. De uppgifter det handlar om är bostadsort, hushållets sammansättning, civilstånd, födelseland, utbildning, yrke, inkomster, studielån och avdrag. Från
offentliga vallängder hämtas uppgifter om valdeltagande.
Ja, jag godkänner att SCB kompletterar mina svar.
Nej, jag godkänner inte att SCB kompletterar mina svar.
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Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Vi som arbetat med Valundersökningen i samband med Europaparlamentsvalet tackar för att du
deltagit i studien. Resultaten från undersökningarna kommer hela samhället till del och publiceras
fortlöpande i vetenskapliga rapporter, artiklar och böcker.
Glöm inte att posta enkäten.

Om du har synpunkter på undersökningen är vi tacksamma för att ta del av dessa.
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Om oss
Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet
genomför undersökningar av väljare i samband med val i
Sverige.
Kontakta oss gärna
Du är alltid välkommen att höra av dig. På vår hemsida
hittar du svar på de vanligaste frågorna om enkäten och
ditt deltagande (www.valforskning.pol.gu.se).

Glöm inte
att posta
enkäten!

Här får du hjälp att hitta närmaste brevlåda:
https://www.postnord.se/vara-verktyg/
sok-brevlada-eller-servicestalle

