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INTRODUKTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    
1   ja 
5   nej   3 
8   vet inte/vill ej svara  3 

    
   Vilken eller vilka dagstidningar brukar Du läsa regelbundet? 
    
   tidning/tidningar:____________________________________________________ 
    
    
    
    
    
    
 
 

  Fråga 2 
 
När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som 
handlar om: 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

   

____   A rikspolitik? 
____   B lokalpolitik/kommunala frågor? 
____   C politik i andra länder/utrikessidor? 
____   D EU-frågor? 

      

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

Notera de tidningar up nämner. Med dagstidningar avses både morgon- och 
kvällstidningar samt regelbundet utkommande lokaltidningar. Gäller även dags-
tidning på Internet. Använd inte förkortningar 

Svarskort 2. Läs upp svarsalternativen. Upprepa frågan för varje område. 

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



 2
 

   Fråga 3 
 
När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se på/lyssna på 
(…nyhetsprogram…)? 

    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

____   A Rapport/Aktuellt i Sveriges Television (SVT1/SVT2)? 
____   B Ekots långa nyhetssändningar i Sveriges Radio? 
____   C 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? 

    
    
    

1   mycket intresserad 
2   ganska intresserad 
3   inte särskilt intresserad 
4   inte alls intresserad 
7   annat svar:_____________________________________________________ 
9   vill ej svara 

    
   Fråga 5 

 
Hur pass intresserad är Du av EU-frågor? Är Du mycket intresserad, ganska intresse-
rad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av EU-frågor? 

    
    
    

1   mycket intresserad 
2   ganska intresserad 
3   inte särskilt intresserad 
4   inte alls intresserad 
7   annat svar:_____________________________________________________ 
9   vill ej svara 

    

Svarskort 3. Läs upp svarsalternativen. Upprepa frågan för varje program.  

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

Svarskort 4/5 

Svarskort 4/5 
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  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? 

    
    
    

1   brydde mig mycket om vilka partier som vann eller förlorade 
2   spelade inte så stor roll 
7   annat svar:______________________________________________________ 
8   vet inte/vill ej svara 

    
 

 
  Fråga 7A 

 
Röstade Du i EU-parlamentsvalet den 13 juni i år? 

    
1   ja 
5   nej            

Svarskort 6

9   vill ej svara    8A 
    

   Fråga 7B 
    

    
    
    
    
    
   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? 

Den första frågan ställs till personer som röstade på något parti i EU-
parlamentsvalet. Den andra frågan ställs till personer som inte röstade  i 
EU-parlamentsvalet. 

    
    
    
   Är det ytterligare något skäl Du vill nämna? 
    
   svar:__________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

    
998   vet inte/vill ej svara 

    

Tilläggsfråga för fylliga svar

 

Personer som svarat att de inte röstade i fråga 7A går efter de svarat på fråga 7B direkt till fråga 
7H
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  Fråga 7C 
 
 
 
 
Vilket parti röstade Du på? 

Fråga 7C ställs till personer som i fråga 7A svarat att 
de röstade i EU-parlamentsvalet 

    
  vänsterpartiet      1 
 2  socialdemokraterna   

3   centerpartiet      
4   folkpartiet   

 5  moderata samlingspartiet      
 6  kristdemokraterna   

7   miljöpartiet – de gröna   
8   junilistan  
9   annat parti: (ange vilket):________________________      

 10  röstade blankt  8A 
99   vill ej svara  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? 

    
    
    

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

    

Svarskort 7D

Röstkort vid intervjuns slut till up som vägrar besvara fråga 7A och 7C. 
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   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   ja 
5   nej 7F 
6   röstade inte i EU-parlamentsvalet 7F 
8   vet inte/vill ej svara 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   ja 
5   nej 7F 
8   vet inte/vill ej svara 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 ett av de absolut viktigaste skälen 
 2 ganska viktigt skäl 
 3  inte särskilt viktigt skäl 
 4  inte alls viktigt skäl 
  8 vet inte/vill ej svara 

Läs upp skälen ett i taget och notera svarsnum-

____  A partiernas politik i EU-frågor 
____  B partiernas insatser i svensk politik 
____  C gammal vana/lojalitet med mitt parti 
____  D kandidaterna på valsedlarna 
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   Fråga 7G 
 
Här kommer ytterligare några skäl. Hur viktiga var dom för Ditt val av parti i årets 
EU-parlamentsval? 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 A partiets politik brukar vara till fördel för den yrkesgrupp jag tillhör? 
 B partiet har en bra partiledare? 
 C jag känner mig som anhängare av partiet? 
 D partiet har en bra politik i EU-frågor? 
 E partiet har en bra politik i många inrikespolitiska frågor?  
 F partiet har en bra politisk ideologi? 
 G jag brukar alltid rösta på partiet? 
 H partiet har bra kandidater på valsedeln? 
 I partiet har en bra politik i frågor som jag tycker är viktiga? 
 J partiet har ett bra program inför framtiden? 

____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____  K partiet har varit övertygande under valkampanjen? 

     
     
     
   Fråga 7H 

 
 
 
 
Hur viktiga var följande skäl till att Du inte röstade i EU-parlamentsvalet? 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 A Inte intresserad av politik? 
 B Inte intresserad av EU-frågor? 
 C Inte tillräckligt insatt i vad EU-parlamentsvalet handlar om? 
 D EU-parlamentsvalet är inte viktigt/EU-parlamentet har för litet inflytande? 
 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-negativa kandidater i mitt parti? 
 H Krångligt med personröstning? 

____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

 I Upptagen/bortrest/sjuk/olyckshändelse? 
     

Svarskort 7G. Läs upp alternativen. Läs upp skälen ett i taget och notera svars-
nummer 

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

Gå till fråga 7J 

Fråga 7H ställs till personer som i fråga 7A svarat att de inte röstade 
i EU-parlamentsvalet. 

Svarskort 7H. Läs upp alternativen. Läs upp skälen ett i taget och 
notera svarsnummer.

 1 ett av de absolut viktigaste skälen 
 2 ganska viktigt skäl 
 3  inte särskilt viktigt skäl 
 4  inte alls viktigt skäl 
  8 vet inte/vill ej svara 
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   Fråga 7I 
  

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

   1 vänsterpartiet     
   2 socialdemokraterna  
   3 centerpartiet     
   4 folkpartiet  
   5 moderata samlingspartiet     
   6 kristdemokraterna  
   7 miljöpartiet – de gröna  
   8 junilistan 
   9 annat parti: (ange vilket):________________________     
   10 röstade blankt  

98   vet inte   
99   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 EU-
parlamentsvalet? 

    
1   ja 
5   nej 8A 
8   vet inte/vill ej svara 8A 

    
   Kommer Du ihåg namnet på den kandidat som Du personröstade på? 
    
    
    
    
    
    
    
    

Notera hela namnet, både för- och efternamn. Notera även kandidatens parti-
tillhörighet. Använd partiförkortningar: v=vänsterpartiet, 
s=socialdemokraterna, c=centerpartiet, fp=folkpartiet, m=moderaterna, 
kd=kristdemokraterna, mp=miljöpartiet. Övriga partinamn skrivs utan förkort-
ningar. Om kön ej framgår av förnamn – fråga up om kandidatens kön och ange 
1 för man och 2 för kvinna. 

    
1   namn:______________________ parti:_____________ kön:___________ 
5   nej 
8   vet inte/vill ej svara/kommer inte ihåg 
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  Fråga 8A 
 
Röstade Du i folkomröstningen om euron förra året den 14 september 2003? 

    
1   ja 
3   minns inte säkert, men troligen  
5   nej           9A 
8   vill ej svara    9A 

Frågorna 8A/B ställs till personer som var röstberättigade i folkomröstningen 
 den 14 september 2003. 

9   up ej röstberättigad vid folkomröstningen 2003 9A 
    
 

 
  Fråga 8B 

 
Vilket alternativ röstade Du på? 

    
    
    

Svarskort 8B. Läs upp svarsalternativen 

   1 ja, Sverige ska införa euro som valuta     
   2 nej, Sverige ska inte införa euro som valuta  
   3 röstade blankt 

8   vet inte/kommer inte ihåg  
9   vill ej svara    

    
   Fråga 9A 

 
Nu kommer några frågor om svensk politik. Vilka politiska frågor eller samhällspro-
blem tycker Du är viktigast i Sverige idag? 

    
1   up nämner fråga eller problem 
5   up nämner inte fråga eller problem 9E 
8   vet inte/vill ej svara 9E 

    
   fråga(or)/problem_______________________________________________ 
    
   ______________________________________________________________ 
    
    
    
   Är det ytterligare någon politisk fråga eller samhällsproblem som Du tycker är vik-

tig? 
    

1   ja 
5   nej 9B 
8   vet inte/vill ej svara 9B 

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

Tilläggsfråga för fylliga svar 

Tilläggsfråga om up nämnt mer än en  fråga/problem 
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   Fråga 9B 
 
Vilket politiskt parti tycker Du har bäst politik när det gäller (…nämnd politisk frå-
ga/samhällsproblem eller nämnd viktigaste politisk fråga/samhällsproblem enligt 
fråga 9A…)? 

    
  1 vänsterpartiet 
  2 socialdemokraterna 
  3 centerpartiet 
  4 folkpartiet 
  5 moderaterna 
  6 kristdemokraterna 
  7 miljöpartiet 
  9 annat parti (ange vilket):__________________________________________ 
  10 up nämner flera partier (ange vilka): ________________________________ 

98   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? 

    
    
    

1   kommunal nivå 
2   regional nivå/landstingsnivå 
3   nationell nivå 
4   EU-nivå 
7   annat svar:____________________________________________________ 
8   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 EU-
nivå? 

    
    
    

1   kommunal nivå 
2   regional nivå/landstingsnivå 
3   nationell nivå 
4   EU-nivå 
7   annat svar:____________________________________________________ 
8   vet inte/vill ej svara 
    

Svarskort 9C/D 

Svarskort 9C/D 
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   Fråga 9E 
 
Vilka möjligheter anser Du att Du har att påverka beslut på kommunal nivå, regio-
nal/landstings nivå, nationell nivå och EU-nivå, vi börjar med kommunal nivå?  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 A kommunal nivå 
 B regional nivå/landstingsnivå 
 C nationell nivå 

____ 
____ 
____ 
____  D 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? 

    
    
    

1   mycket stora skillnader 
2   ganska stora skillnader 
3   inte särskilt stora skillnader 
4   inga skillnader alls 
7   annat svar:_____________________________________________________ 
8   vet inte/vill ej svara 

    

Svarskort 9E. Läs upp beslutsnivå i taget och notera svarsnummer. 

 1 mycket goda möjligheter 
 2  ganska goda möjligheter 
 3 varken goda eller dåliga möjligheter 
 4  ganska dåliga möjligheter 
 5  mycket dåliga möjligheter 
 8 ingen uppfattning 
 9 vill ej svara 

Svarskort 10. Läs upp svarsalternativen.
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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 tillräck-
ligt mycket om, säg bara till. 

    
    
         -5        -4        -3        -2         -1         0        +1        +2       +3       +4       +5 
          ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ● 
    
    
    
    
    

varken gillar ogillar gillar 
eller ogillar starkt 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 centerpartiet? 
____  B moderata samlingspartiet? 
____  C vänsterpartiet? 
____  D folkpartiet? 
____  E socialdemokraterna? 
____  F miljöpartiet - de gröna? 
____  G kristdemokraterna? 
____  H junilistan? 

    
   Fråga 11B 

    
    
    
    
    
   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 pla-
cera (…partiledare…)? 

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. 

    
____  A Maud Olofsson? 
____  B Fredrik Reinfeldt? 
____  C Lars Ohly? 
____  D Lars Leijonborg? 
____  E Göran Persson? 
____  F Peter Eriksson? 
____  G Maria Wetterstrand? 
____  H Göran Hägglund? 
____  I 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 förtro-
ende? 

    
    
    

Svarskort 12A 

  1 mycket stort förtroende 
  2 ganska stort förtroende 
  3 ganska litet förtroende 
  4 mycket litet förtroende 

7   annat svar:________________________________________________ 
8   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        7         8        9        10 
               ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●        ● 
    
    
    
    
    

mycket 
stort  

mycket 
litet  

    
fö dfö d

    
    

Ställ nedanstående frågor. Notera 96 om up inte känner till institutio-
nen och 98 för vet inte/vill ej svara 

   Hur stort förtroende har Du för (…institution…)? 
    

____  A Sveriges riksdag 
____  B Sveriges regering 
____  C kommunstyrelsen i den kommun där Du bor. 
____  D EU-parlamentet 
____  E EU-kommissionen 
____  F Ministerrådet i EU 
____  G 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        -3        -2        -1          0        +1        +2       +3       +4       +5 
          ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ● 
    
    
    
    
    

dåligt bra varken bra 
eller dåligt 

____ 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. 

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

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

____  A minska den offentliga sektorn? 
____  B sänka skatterna? 
____  C minska inkomstskillnaderna i samhället? 
____  D bedriva mer av sjukvården i privat regi? 
____  E öka det ekonomiska stödet till glesbygden? 
____  F införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande? 
____  G begränsa rätten till fri abort?  
____  H ta emot färre flyktingar i Sverige? 
____  I minska u-hjälpen? 
____  J Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften? 
____  K Sverige bör söka medlemskap i NATO? 
____  L öka arbetskraftsinvandringen till Sverige? 

  M satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen  
____   ekonomisk tillväxt? 
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   Fråga 15A 
 
Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger  
efter politisk ställning. 

    
    
    
   På det här kortet finns en skala. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partier-

na på skalan. 
    
          0          1         2         3          4         5          6         7         8          9         10 
          ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ● 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   Var någonstans på skalan skulle Du placera (…parti…)? 
    

____  A folkpartiet? 
____  B socialdemokraterna? 
____  C moderata samlingspartiet? 
____  D vänsterpartiet? 
____  E centerpartiet? 
____  F miljöpartiet – de gröna? 
____  G kristdemokraterna? 
____  H junilistan? 

    
   Fråga 15B 

 
Var någonstans på skalan skulle Du placera Dig själv? 

    
    
    
    

____  ups egen placering på vänster-högerskalan 
    
   Fråga 16A 

 
Hur ser Du på det ekonomiska läget i dagens Sverige? 

    
    
    

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

    

 Svarskort 15A/B 

långt till 
höger 

varken till vänster 
eller höger

långt till 
vänster 

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 

Förklara – om så behövs – att denna fråga gäller ups egen 
politiska inställning 

Svarskort 16A. Läs upp svarsalternativen. 



 15
 

   Fråga 16B 
 
Skulle Du vilja säga att det ekonomiska läget i Sverige har förbättrats, förblivit det-
samma eller försämrats under de senaste 12 månaderna? 

    
    
    

1   förbättrats 
3   förblivit detsamma 
5   försämrats 
8   vet inte/vill ej svara            

    
   Fråga 16C 

 
Hur tror Du att det ekonomiska läget i Sverige kommer att förändras under de när-
maste 12 månaderna? Kommer det att förbättras, förbli detsamma eller kommer det 
att försämras? 

    
    
    

1   förbättras 
3   förbli detsamma 
5   försämras 
8   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? 

    
    
    

1   förbättrats 
3   förblivit densamma 
5   försämrats 
8   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? 

    
    
    

1   förbättras 
3   förbli densamma 
5   försämras 
8   vet inte/vill ej svara            

    

Svarskort 16B 

 Svarskort 16C 

 Svarskort 16D 

 Svarskort 16E 
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   Fråga 17A 
 
Vad är Din uppfattning om kvaliteten på den offentliga servicen i Sverige? 

    
    
    

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

    
   Fråga 17B 

 
Hur tycker Du allmänt sett att kvaliteten på den offentliga servicen i Sverige föränd-
rats under de senaste 12 månaderna? Har den förbättrats, förblivit densamma eller 
försämrats? 

    
    
    

1   förbättrats 
3   förblivit densamma 
5   försämrats 
8   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 den-
samma eller försämrats? 

    
    
    

1   förbättrats 
3   förblivit densamma 
5   försämrats 
8   vet inte/vill ej svara            

    

 Svarskort 17A. Läs upp svarsalternativen.

 Svarskort 17B/C 

Svarskort 17B/C 
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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, mil-
jöpartist eller kristdemokrat? Eller har Du inte någon sådan inställning till något av 
partierna?             

    
  1 ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 
  18D 3 vet inte/tveksam 
  nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti  18D 5 

9   vill ej svara 19A 
    

   Fråga 18B 
 
Vilket parti tycker Du bäst om? 

    
  1 vänsterpartiet 
  2 socialdemokraterna 
  3 centerpartiet 
  4 folkpartiet 
  5 moderata samlingspartiet 
  6 kristdemokraterna 
  7 miljöpartiet – de gröna 
  9 annat parti (ange vilket):__________________________________ 

98   vet inte/vill ej svara 19A 
    

   Fråga 18C 
 
En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt överty-
gade. Hör Du till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? 

    
  19A 1 ja, starkt övertygad 
  19A 5 nej, inte starkt övertygad    
  annat svar:_____________________________ 19A 7 

8   vet inte/vill ej svara 19A 
    

   Fråga 18D 
 
Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna?  
(Vilket parti?) 

    
  1 vänsterpartiet 
  2 socialdemokraterna 
  3 centerpartiet 
  4 folkpartiet 
  5 moderata samlingspartiet 
  6 kristdemokraterna 
  7 miljöpartiet – de gröna 
  9 annat parti (ange vilket):__________________________________ 

95   nej, inget parti    
98   vet inte/vill ej svara   
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  Fråga 19A 
 
Röstade Du i riksdagsvalet den 15 september 2002? 

    
1   ja 
3   minns inte säkert, men troligen  
5   nej           20A 
8   vet inte/vill ej svara    20A 
9   up ej röstberättigad vid riksdagsvalet 2002 20A 

    
   Fråga 19B 

    
   Vilket parti röstade Du på? 
    

1   vänsterpartiet 
2   socialdemokraterna 
3   centerpartiet 
4   folkpartiet 
5   moderata samlingspartiet 
6   kristdemokraterna 
7   miljöpartiet – de gröna 
9   annat parti (ange vilket):__________________________________ 

10   röstade blankt 
98   kommer inte ihåg/vet inte/vill ej svara 

    
   Fråga 20A 

 
Om det var riksdagsval idag, vilket parti skulle Du då rösta på? 

    
1   vänsterpartiet 
2   socialdemokraterna 
3   centerpartiet 
4   folkpartiet 
5   moderata samlingspartiet 
6   kristdemokraterna 
7   miljöpartiet – de gröna 
9   annat parti (ange vilket):__________________________________ 

10   rösta blankt 
11   skulle inte rösta  
98   vet inte    
99   vill ej svara            

    
   Fråga 20B 

 
Vilket parti lutar Du närmast åt att rösta på? 

    
1   vänsterpartiet 
2   socialdemokraterna 
3   centerpartiet 
4   folkpartiet 
5   moderata samlingspartiet 
6   kristdemokraterna 
7   miljöpartiet – de gröna 
9   annat parti (ange vilket):__________________________________ 

10   rösta blankt 
98   vet inte/vill ej svara 

    

Frågorna 19A/B ställs till personer som var röstberättigade i riksdagsvalet den 15 september 2002 
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  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   mycket nöjd 
2   ganska nöjd 
3   inte särskilt nöjd 
4   inte alls nöjd 
8   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   mycket nöjd 
2   ganska nöjd 
3   inte särskilt nöjd 
4   inte alls nöjd 
8   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   up nämner fråga eller problem 
5   up nämner inte fråga eller problem 23 
8   vet inte/vill ej svara 23 

    
   fråga(or)/problem:_______________________________________________ 
    
   ______________________________________________________________ 
    
    
    

Tilläggsfråga för fylliga svar 

   Är det ytterligare någon fråga eller problem som Du tycker det är viktigt att den Eu-
ropeiska Unionen gör någonting åt och försöker lösa? 

    
1   ja 
5   nej 23 
8   vet inte/vill ej svara 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?  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   Om Du använder svaren på det här kortet, vad anser Du medlemskapet i EU hittills 

inneburit för Sverige när det gäller (…politikområde…)? 
    

____  A miljön? 
____  B ekonomin? 
____  C sysselsättningen? 
____  D jordbruket? 
____  E den sociala välfärden? 
____  F jämställdheten mellan män och kvinnor? 
____  G den militära säkerheten? 
____  H den nationella självständigheten? 
____  I möjligheten att påverka utvecklingen i EU? 
____  J brottsbekämpningen? 
____  K företagens villkor? 
____  L flyktingar och invandring? 
____  M kvaliteten på den offentliga servicen? 

   

Svarskort 23. Läs upp svarsalternativen. 

 1 stor förbättring 
 2  viss förbättring 
 3 varken förbättring eller försämring 
 4  viss försämring 
 5  stor försämring 
 8 vet inte/vill ej svara 

Läs upp ett politikområde i sänder och notera svarsnummer 
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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?  

    
    
    
                                   1          2          3         4         5         6          7 
   ●         ●         ●         ●         ●         ●         ● 
    
    
    
    
    
    
    
    
   Bör besluten när det gäller (…politikområde…) fattas på nationell nivå eller på EU-

nivå? 
    

____  A jordbrukspolitik? 
____  B arbetslöshetspolitik? 
____  C ekonomisk politik? 
____  D politik när det gäller brottsbekämpning? 
____  E försvarspolitik? 
____  F miljöpolitik? 
____  G social välfärdspolitik? 
____  H utbildningspolitik? 
____  I skattepolitik? 
____  J politik när det gäller flyktingar och invandring? 
____  K räntepolitik? 
____  L utrikes- och säkerhetspolitik? 

    

 Svarskort 24 

uteslutande på 
EU-nivå  

uteslutande på 
nationell nivå  

Ställ nedanstående frågor. Notera 8 för vet inte/vill ej svara.  
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  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?  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om följande förslag: 
    

____  A Sverige bör utträda ur EU? 
____  B Sverige bör införa euro som valuta? 
____  C EU bör ej uppta fler länder som medlemmar i unionen? 
____  D Sverige ska delta fullt ut i EU:s försvarssamarbete? 
____  E återinföra strängare gränskontroller mellan EU-länder? 
____  F minska jordbruksstödet inom EU? 
____  G EU bör ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik? 
____  H 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   ja 
5   nej 26 
8   vet inte/vill ej svara 26 

    
   Fråga 25C 

 
Vad är Din åsikt om tjänstedirektivet. Är Du i huvudsak positiv, i huvudsak negativ 
eller har Du ingen åsikt? 

    
1   i huvudsak positiv 
2   i huvudsak negativ 
3   ingen åsikt 
7   annat svar:_______________________________________________ 
9   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 folk-
omröstning i det här fallet? 

    
    

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

Svarskort 25A. Läs upp svarsalternativen.

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

Läs upp förslagen ett i taget och notera svarsnummer 

Svarskort 26



 23
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  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.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   Vilken är Din åsikt om påståendet att: 
    

 
____ 

 A vid arbetslöshet i Sverige ska arbetsgivare erbjuda svenskar arbete före  
   medborgare från andra EU-länder som vill arbeta här? 

 
____ 

 B 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? 

    
    
    

1   bra 
2   dåligt 
3   varken bra eller dåligt 
7   annat svar:_____________________________________________________ 
8   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. 

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

____  ups placering när det gäller enandet av Europa 
    

Svarskort 27. Läs upp svarsalternativen. 

 1 håller helt med 
 2  håller delvis med 
 3 håller inte med  
 4  håller inte alls med 
 8 vet inte/vill ej svara 

Läs upp påståenden ett i sänder och notera svarsnummer 

Svarskort 28 

 Svarskort 29 

enandet ska drivas på 
ytterligare

enandet har redan 
gått för långt 

Ange svarsnummer. Notera 98 för vet inte/vill ej sva-
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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   i huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 
2   i huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 
3   ingen bestämd åsikt i frågan                                                             30C 
7   annat svar:_____________________________________________________ 
8   vet inte/vill ej svara                                                                           30C 
    
 

 
  Fråga 30B 

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

    
 1  bestämd uppfattning 
 2  mera tveksam 

7   annat svar:________________________________________________ 
8   vet inte/vill ej svara 

    
   Fråga 30C 

 
 
 
 
 
 
Vilket eller vilka partier är enligt Din mening för ett fortsatt svenskt medlemskap  
i EU? 

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. 

    
  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  Sverige bör så fort som möjligt begära utträde ur EU 
 2  Sverige bör verka för att på sikt lämna EU  
 3  Sverige bör vara med i EU, men säga nej till att delta i sådan saker som t ex gemen-

samt försvarssamarbete, gemensam utrikespolitik och gemensam valuta.  
 4  Sverige bör vara med i EU och på sikt säga ja till ett förenande av EU:s medlemslän-

der i ett Europas Förenta Stater. 
 5  ingen bestämd åsikt i frågan 

7   annat svar:___________________________________________________ 
8   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         8        9       10  
              ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●  
    

    
    
    

mycket positivt mycket negativt 

    
    

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. 

    
    
    
               0         1        2        3         4        5         6        7         8        9       10 
               ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●        ●        ● 
    
    
    
    
    
    
    
    
   Var någonstans på skalan skulle Du placera (…parti…)? 
    

____  A moderata samlingspartiet? 
____  B miljöpartiet – de gröna? 
____  C socialdemokraterna? 
____  D folkpartiet? 
____  E vänsterpartiet? 
____  F centerpartiet? 
____  G kristdemokraterna? 
____  H junilistan? 
    

 
 

  Fråga 33B 
 
Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

    
    
    
    

____  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? 

    
    
    

1   12 länder 
2   15 länder 
3   25 länder 
4   28 länder 
8   nej, känner inte till 
9   vill ej svara 

    

Svarskort 33A/B 

positivt till det svenska 
medlemskapet i EU 

negativt 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. 

Förklara – om så behövs – att denna fråga gäller ups egen inställning till det 
svenska medlemskapet i EU. 

Svarskort 34. Läs upp svarsalternativen.
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   Fråga 35 
 
Kan Du också säga hur många EU-länder som idag har infört euro som valuta? 

    
    

1     9 länder 
Svarskort 35. Läs upp svarsalternativen.

2   12 länder 
3   15 länder 
4   25 länder 
8   nej, känner inte till 
9   vill ej svara 

    
   Fråga 36 

 
Vet Du i vilken av följande städer EU-kommissionen har sitt högkvarter? 

    
    

1   Paris 
 Svarskort 36. Läs upp svarsalternativen. 

2   Strasbourg 
3   Bonn 
4   Bryssel 
8   nej, känner inte till 
9   vill ej svara 

    
   Fråga 37 

 
Kan Du säga hur många representanter Sverige har i EU-parlamentet efter valet  
den 13 juni? 

    
   ja, antal representanter:___________________ 

995   nej 
998   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 kän-
ner till om påståendet är riktigt eller felaktigt. 

    
    
    

Svarskort 38

    
    
    
    
    

 1 riktigt påstående 
 5  felaktigt påstående 
  8 känner inte till 
 9 vill ej svara 

    
    

Läs upp ett påstående i taget och notera svarsnummer 

____  A Spanien är medlem i EU. 
____  B en euro är idag värd mer än tio svenska kronor. 
____  C EU-parlamentet stiftar alla lagar inom EU. 
____  D nästa val till EU-parlamentet är 2009. 
____  E EU-parlamentet kan avsätta EU-kommissionen. 
____  F de flesta partier i riksdagen är emot ett svenskt medlemskap i EMU. 

  G sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av lönen  
____   från den första sjukdagen. 
____  H 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   ja 
5   nej 40 
8   vet inte/vill ej svara 40 

    
   Fråga 39B 

 
Vilken eller vilka personer känner Du till? 

    
    
    
    
    
    
    
    

Notera hela namnet, både för- och efternamn. Notera även kandidaternas parti-
tillhörighet. Använd partiförkortningar: v=vänsterpartiet, 
s=socialdemokraterna, c=centerpartiet, fp=folkpartiet, m=moderaterna, 
kd=kristdemokraterna, mp=miljöpartiet. Övriga partinamn skrivs utan förkort-
ningar. 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   vet inte/kommer inte ihåg 
9   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 ogil-
lar 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          0        +1        +2       +3       +4       +5 
          ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ● 
    
    
    
    
    

varken gillar gillar ogillar 
eller ogillar starkt starkt 

    
    
    
    
   Var skulle Du vilja placera (…kandidat…)?  
    

____  A Lena Ek? 
____  B Hans Lindqvist? 
____  C Gunnar Hökmark? 
____  D Charlotte Cederschiöld? 
____  E Jonas Sjöstedt? 
____  F Cecilia Malmström? 
____  G Maria Carlshamre? 
____  H Inger Segelström? 
____  I Anna Hedh? 
____  J Carl Schlyter? 
____  K Eva Goës? 
____  L Anders Wijkman? 
____  M Lennart Sacrédeus? 
____  N Birgitta Swedenborg? 
     
   Fråga 41 

 
Nu skulle jag vilja ställa några frågor om de svenska EU-parlamentsledamöterna. 

     
     
     
     
   Har Du under de senaste åren: 
     

____  A Läst någon artikel eller intervju med någon svensk EU-parlamentariker? 
 

____ 
 B Varit på något möte eller sammankomst där någon svensk  

  EU-parlamentariker framträtt? 
 

____ 
 C Skrivit brev eller e-post eller på annat sätt haft kontakt med någon svensk  

  EU-parlamentariker? 
____  D Besökt någon EU-parlamentarikers hemsida på Internet? 

    

Svarskort 41.  
Läs upp frågorna en i taget. Ja=1. Nej=5. Vet inte/vill ej svara=8. 

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.
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   Fråga 42A 
 
Inför årets val till EU-parlamentet, läste Du någon valbroschyr eller liknande tryck-
sak från något parti? 

    
    
    
    
    
    
    

1   ja 
5   nej           42B 
8   vet inte/vill ej svara    42B 

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

6   kommer inte ihåg från vilket eller vilka partier/vet inte 
9   vill ej svara 

    
   Fråga 42B 

 
Inför årets val till EU-parlamentet, besökte Du något av partiernas hemsidor på In-
ternet? 

    
1   ja 
5   nej           42C 
8   vet inte/vill ej svara    42C 

    
   Vilket eller vilka partier? 
    
   parti(er):____________________________________________________________ 
    

6   kommer inte ihåg från vilket eller vilka partier/vet inte 
9   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   ja 
5   nej           42D 
8   vet inte/vill ej svara    42D 

    
   Vilket eller vilka partier? 
    
   parti(er):____________________________________________________________ 
    

6   kommer inte ihåg från vilket eller vilka partier/vet inte 
9   vill ej svara 

    

I frågorna 42A-E noteras alla partier up nämner. Använd partiförkort-
ningarna med mellanslag efter varje parti:  
v=vänsterpartiet, s=socialdemokraterna, c=centerpartiet, fp=folkpartiet, 
m=moderaterna, kd=kristdemokraterna, mp=miljöpartiet. Övriga parti-
namn skrivs utan förkortningar. 
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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  ja, personligt besök 
 2  ja, blev uppringd 
 3  ja, både personligt besök och uppringd 
 5  nej           42E 

8   vet inte/vill ej svara    42E 
    
   Från vilket eller vilka partier? 
    
   parti(er):____________________________________________________________ 
    

6   kommer inte ihåg från vilket eller vilka partier/vet inte 
9   vill ej svara 

    
   Fråga 42E 

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

    
1   ja 
5   nej           42F 
8   vet inte/vill ej svara    42F 

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

6   kommer inte ihåg från vilket eller vilka partier/vet inte 
7   förvärvsarbetar inte 
9   vill ej svara 

    
   Fråga 42F 

 
Inför årets val till EU-parlamentet, försökte Du övertyga någon familjemedlem, be-
kant eller andra personer att rösta på något visst parti? 

    
  1 ja 
   5 nej           

7   annat svar:__________________________________________________________ 
8   vet inte/vill ej svara     
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   Fråga 43A 
  

Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av grupper-
na på det här kortet tillhör Du? 

    
    
    

  1 förvärvsarbetande                                                                                         
  2 arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder                                                     
  3 genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi 
  5 arbetslös 
  6 ålderspensionär/avtalspensionär 
  7 förtidspensionär/sjukpensionär 
  8 hemarbetande 
  9 studerande 

77   annan grupp (ange vilken):_______________________________________ 
98   vet inte/vill ej svara 

    
   Fråga 43B 

 
Har Du tidigare haft förvärvsarbete 

    
  1 ja 
  44A 5 nej 

9   vill ej svara 44A 
    

   Fråga 43C 
 
Vilket yrke har/hade Du? 

    
    
    
    
    
   yrke/sysselsättning:__________________________________________ 
    
    
    
    
    
    

   Fråga 43D 
 
Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt i veckan? 

    
    
    
    

  1 heltid 
  2 deltid, minst 15 timmar i veckan 
  3 deltid, mindre än 15 timmar i veckan 

9   vill ej svara 
    

Tilläggsfråga för att förtydliga yrkes-
uppgiften 

Vilket slags arbete syss-
lar/sysslade Du huvudsakligen 

d?

Frågan ställs både till yrkesverksam up och tidigare yrkesverksam up. Om up 
tidigare varit yrkesverksam används formuleringarna med orden ”hade” och 
”sysslade”. 

 Svarskort 43D. Läs upp svarsalternativen. 

 Svarskort 43A. Läs upp svarsalternativen. 

Avslutningsvis några frågor om dig själv 
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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? 

    
    
    
    
    
    

  1 tjänsteman 
  2 tjänsteman med arbetsledande funktion 
  3 tjänsteman med företagsledande funktion 
    
  4 arbetare 
  5 arbetare med arbetsledande funktion 
    
  7 jordbrukare: ingen anställd 
  8 jordbrukare: en eller flera anställda 
    
  9 företagare: ingen anställd 
  10 företagare: 1-9 anställda 
  11 företagare: 10 eller fler anställda 

    
77   annat svar:___________________________________________________ 
98   vet inte/vill ej svara 

    
   Fråga 43G 

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

  1 statlig 
  2 kommunal 
  3 landstingskommunal 
  4 privat 

7   annat svar:____________________________________________________ 
9   vill ej svara 

    

Formuleringen som du hörde till används om up tidigare varit yrkesverksam, och 
frågan ska då avse ups senaste yrke. 

 Svarskort 43F 
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   Fråga 44A 
 
Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkes-
utbildning? 

    
    
    

1   ja 
5   nej 44B 
9   vill ej svara 44B 

    
   Studerar Du på heltid eller deltid? 
    

1   heltid 
2   deltid 
7   annat svar:____________________________________________________ 
9   vill ej svara 

    
   Fråga 44B 

 
 
 
 
 
Vilken skolutbildning har Du genomgått/vilken skolutbildning genomgår Du? 

    
    
    
    
    

1   folkskola enbart 6- eller 7-årig folkskola 
2   grundskola 8- eller 9-årig grund-. enhets- eller kommunal mel-

lanskola 
3   yrkesskola yrkes- lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig handels-

utbildning 
4   realskola realskola, flickskola, folkhögskola 
5   2-årigt gymnasium 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, 

studerande på denna nivå 
6   3- eller 4-årigt gymnasium ej examen, studerande på denna nivå 
7   3- eller 4-årigt gymnasium examen 

     
8   eftergymnasial utbildning,  

  ej högskola  
 
ej examen, studerande på denna nivå 

9   eftergymnasial utbildning,  
  ej högskola 

 
 examen 

     
10   universitet/högskola ej examen, studerande på denna nivå 
11   universitet/högskola examen, vidarestuderande 

     
77   annan utbildning:____________________________________________________ 
98   vet inte/vill ej svara 

    

OBS! Up som på fråga 43A svarat studerande ska endast ha tilläggsfrågan. 

Tilläggsfråga för fylliga svar Har Du någon annan 
praktisk eller teoretisk 
utbildning? 

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". 
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   Fråga 45A 
 
Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller 
någon annan yrkesorganisation? 

    
  1 ja 
 5  nej   45B 

8   vill ej svara  45B 
    
   Vilken organisation är Du medlem av? 
    
   organisationens namn:_____________________________________________ 
    
    
    
    
    
    
   Fråga 45B 

 
Är det någon annan person i Ditt hushåll som är medlem i någon facklig organisa-
tion? 

    
1   ja 
5   nej 
6   ensam i hushållet 
8   vet inte/vill ej svara 

    
   Fråga 46A 

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

    
1   ja 
5   nej  47A 
8   vill ej svara 47A 

    
   Vilket parti eller politisk organisation är Du medlem i? 
    
   parti:_______________________________________________________________ 
   politisk organisation:__________________________________________________ 
    
    
    
    

Anteckna inte förkortning utan hela organisationsnamnet. Om up nämner namnet 
på en facklig huvudorganisation (LO, TCO eller SACO), ska du fråga vilket för-
bund up tillhör och anteckna detta. Som företagarorganisation räknas också jord-
brukarorganisation. 

Skriv upp namnen på det parti/de organisationer up nämner. Fler än en organi-
sation 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   ja, aktiv 
5   nej, inte aktiv 
7   annat svar:_____________________________________________ 
8   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? 

    
    
    
    
    
    

  47C 1 aldrig 
  2 en gång om året 
  3 2-11 gånger om året 
  4 en gång i månaden 
  5 2 eller flera gånger i månaden 
  6 varje vecka 

7   annat svar:____________________________________________ 
8   vet inte/vill ej svara 47C 

    
   Fråga 47B 

 
Brukar Du för det mesta gå i svenska kyrkan, i någon frikyrka eller i någon annan 
kyrka eller religiöst samfund? 

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

    
   Fråga 47C 

 
Anser Du Dig själv tillhöra någon speciell religion? 

    
  1 ja 
  48A 5 nej           

8   vet inte/vill ej svara    48A 
    
   Vilken religion anser Du Dig tillhöra? 
    
   ange vilken religion:__________________________________________________ 
    

Svarskort 47A. Läs upp svarsalternativen. 

Som gudstjänst räknas också t ex radio- och tv-gudstjänst och sjukhusandakt. 
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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         10 
          ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ● 
    
    
    
    
    

mycket 
dåligt 

mycket 
gott 

    
    
    

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

    
____   ups egen bedömning av sitt hälsotillstånd 

    
   Fråga 48B 

 
 
 
Har Du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 måna-
derna? 

Frågan ställs ej till personer som i fråga 43A svarat att de är ålderspensionärer 

    
    
    

 Svarskort 48B. Läs upp svarsalternativen. 

1   ja, sammanlagt några dagar till 1 vecka 
2   ja, sammanlagt 1 vecka till 1 månad 
3   ja, sammanlagt 1 till 6 månader 
4   ja, sammanlagt 6 till 12 månader 
5   ja, mer än 12 månader 
6   nej, inte varit sjukskriven vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna 
7   annat svar:____________________________________________________ 
8   vet inte/vill ej svara 

    
   Fråga 49 

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

    
    
    

1   gift/sammanboende 
2   ensamstående: änka/änkling 
3   ensamstående: frånskild                                                                  
4   ensamstående: aldrig gift                                                                   
7   annat svar:____________________________________________________ 
8   vill ej svara 

    

 Svarskort 49. Läs upp svarsalternativen. 
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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? 

    
    
    

1   arbetarfamilj 
2   tjänstemannafamilj 
3   högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj 
4   jordbrukarfamilj 
5   företagarfamilj 
7   annat svar:________________________________________________ 
8   vet inte/vill ej svara 

    
   Fråga 51A 

 
Hur många personer ingår i Ditt hushåll? 

    
    
    

   antal personer:_______________ 
77   annat svar:_____________________________________________________ 
98   vill ej svara 

    
   Fråga 51B 

 
Finns det några barn under 18 år som ingår i Ditt hushåll? 

    
1   ja 
5   nej 
7   annat svar:______________________________________ 
8   vill ej svara 

    
    
    
    
   barnets/barnens kön och ålder:____________________________________ 
   _____________________________________________________________ 
    

   Fråga 52A 
 
Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alterna-
tiven på det här kortet. 

    
    
    

1   ren landsbygd i Sverige 
2   mindre tätort i Sverige 
3   stad eller större tätort i Sverige 
4   Stockholm, Göteborg eller Malmö 
5   annat land i Norden 
6   annat land i Europa 
7   land utanför Europa 

77   annat svar:___________________________________________________ 
98   vet inte/vill ej svara 

    

Svarskort 50. Läs upp svarsalternativen. 

Svarskort 52A/B/C. Läs upp svarsalternativen.

Till personer i hushållet räknas inte inneboende eller anställda. 

Om svar 1 person                  52A

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) 
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   Fråga 52B 
 
Och var någonstans har Din far huvudsakligen vuxit upp?  

    
    
    

  1 ren landsbygd i Sverige 
  2 mindre tätort i Sverige 
  3 stad eller större tätort i Sverige 
  4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 
  5 annat land i Norden 
  6 annat land i Europa 
  7 land utanför Europa 

77   annat svar:___________________________________________________ 
98   vet inte/vill ej svara 

    
   Fråga 52C 

 
Och var någonstans har Din mor huvudsakligen vuxit upp?  

    
    
    

  1 ren landsbygd i Sverige 
  2 mindre tätort i Sverige 
  3 stad eller större tätort i Sverige 
  4 Stockholm, Göteborg eller Malmö 
  5 annat land i Norden 
  6 annat land i Europa 
  7 land utanför Europa 

77   annat svar:___________________________________________________ 
98   vet inte/vill ej svara 

    
   Fråga 53A 

    
   Ups nuvarande bostad 
    

1   lantgård eller ensamstående villa på landsbygden 
2   villa eller radhus i småhusområde 
3   lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde 
4   lägenhet i flerfamiljshus (ej i höghusområde) 
7   annat svar:_______________________________________________________ 

    
   Fråga 53B 

 
Hyr eller äger Du eller någon annan i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 

    
  1 hyr bostaden 
  2 äger bostaden 

7   annat svar:_______________________________________________ 
9   vill ej svara 

    

Svarskort 52/A/B/C Som far avses även annan 
person i rollen av far. 

Svarskort 52A/B/C Som mor avses även annan 
person i rollen av mor
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   Fråga 54 
    
    
    

 Svarskort 54 

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

ingen mycket stark 
samhörighet alls samhörighet 

    
    
    

Notera svarsnummer och 98 för vet inte/vill ej svara 

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

     
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 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   mycket stolt 
2   ganska stolt 
3   inte särskilt stolt 
4   inte alls stolt 
7   annat svar:________________________________________________ 
8   vet inte/vill ej svara 

    
   Fråga 55B 

 
Hur stolt är Du över att vara medborgare i Europeiska unionen? Svara med hjälp av 
kortet. 

    
    
    

1   mycket stolt 
2   ganska stolt 
3   inte särskilt stolt 
4   inte alls stolt 
7   annat svar:________________________________________________ 
8   vet inte/vill ej svara 

    

Svarskort 55A/B 
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   Fråga 56A 
 
Här kommer en fråga om Dina språkkunskaper. Kan Du läsa en kortare text, till ex-
empel en tidningsartikel, på följande språk? 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   Vi börjar med engelska. Kan Du läsa en kortare text på engelska? 
    
    
    

____  A engelska 
____  B tyska 
____  C franska 
____  D spanska 

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

    
________________________________________________________ 

    
   Fråga 56B 

 
Vilket språk talas vanligtvis i Ditt hushåll? 

    
1   svenska 
2   annat språk (ange vilket):__________________________________________ 
8   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 57A 
   vet inte/vill ej svara 57A 
    
   Vilken typ av information har Du då tagit del av?____________________________ 
    
   ___________________________________________________________________ 
    
    

Svarskort 56A. Läs upp svarsalternativen. 

 1 ja, utan problem 
 2 ja, med vissa problem 
 3 ja, men med stora svårigheter 
 5  nej  
 8 vet inte/vill ej svara 

Upprepa frågan för vart och ett av språken och notera svarsnummer. 
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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 flera gånger 
  2 någon gång 
  3 ingen gång 

7   annat svar:_____________________________________________________  
8   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 flera gånger 
  2 någon gång 
  3 ingen gång 

7   annat svar:_____________________________________________________  
8   vet inte/vill ej svara 

    
 
 INTERVJUARENS NOTERINGAR 

EFTER AVSLUTAD INTERVJU: 
HAR UP VÄGRAT LÄMNA 

UPPGIFT OM SIN RÖSTNING? 
 
      Var bor up
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 up önskar redogörelse för resultaten av undersökningen 

 
    
   Intervjuarens eventuella kommentarer till intervjun eller enskilda frågor: 
    
    
    
    
    
    
    
    

 

? 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. 

 
 1 ren landsbygd 
 2 mindre tätort 
 3 förort till stad eller större tätort 
 4 stad eller större tätort 
 7 ev anm:__________________   
 ___________________________ Anteckna numret på röstkortet här: 

   …………………………………. Intervjutid?   
    antal minuter:___________ 
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