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INTRODUKTION 

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 användas 
för statistisk bearbetning. Ingen utomstående kommer att få veta vad någon enskild person har svarat 
på våra frågor. Själv har jag naturligtvis tystnadsplikt. 
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Fråga 1 

Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna ? 

VISA SVARSKORT 1. IÄS UPP ALTERNATIVEN 

läser aldrig nyheter och artiklar om politik ------► 3 
läser nyheter och artiklar om politik någon gång 
läser alm nyheter och artiklar om politik 
läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varie dag 
annat svar: ________________________ _ 

vet inte/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 
....------1---1 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 

A. rikspolitik? 
B. lokalpolitik/kommunala frågor? 
C. politik i andra länderlutlandssidoma? 
D. EU-frågor? 



..----+--I 
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Fråga 3 

När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur Qf1a brukar Du se 
på/lyssna på ( ... NYHETSPROGRAM)? 

VISA SVARSKORT 3. 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 

A. Rapport i TV2? 
B. Aktuellt i TV: s Kanal 1? 
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? 

I VISA SVARSKORT4-5 I 
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Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt 
intresserad eller inte alls intresserad av politik? 

mycket intresserad 
ganska intresserad 
inte särskilt intresserad 
inte alls intresserad 
annat svar: ________________ _ 

~---------
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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? 

I VISA SVARSKORT4-5 I 
mycket intresserad 
ganska intresserad 
inte särskilt intresserad 
inte alls intresserad 
annat svar: _________________ _ 
vill ej svara 

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 

brydde mig mycket om vilka partier som vann eller förlorade 
spelade inte så stor roll 
annat svar: _________________ _ 

vet inte/vill ej svara 
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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 EU-parlamentsvalet 
den 17 september? 

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

I OM UP SVARAR JA 

Vilken eller vilka frågor? 
fråga(or): ___________________ _ 

TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR 

V ar det ytterligare någon fråga som var viktig för Dig när Du valde parti i 
EU-parlamentsvalet? 

ja 
nej 
vet inte/vill ej svara 

Vilken eller vilka ytterligare frågor? 
fråga(or): ___________________ _ 
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Fråga SA 

På det här kortet finns en slags skala. 

I VISA SVARSKORT 8A-B I 
Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du 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 något parti desto högre minussiffra 
väljer Du. Nollpunkten på skalan markerar att Du varken gillar eller ogillar ett 
parti. 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
...... • • • • • • • • • • • .. 

~~ ~~ ~ .. 

ogillar varken gillar gillar 

starkt eller ogillar starkt 

LÄS UPP ETT PARTI I TAGET OCH STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGA . .----+--1 
~ VET INTE IVIIL EJ SVARA;98 

Var skulle Du vilja placera: 

A. centerpartiet? 
B. moderata samlingspartiet? 
C. vänsterpartiet? 
D. folkpartiet? 
E. socialdemokraterna? 
F. miljöpartiet - de gröna? 
G. kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 

Fråga 8B 

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

- A. Olof Johansson? 
B. Carl Bildt? -

- C. Gudrun Schyman? 
D. Maria Leissner? -

- E. Ingvar Carlsson? 

- F. Birger Schlaug? 
G. Marianne Samuelsson? -

- H. Alf Svensson? 
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Fråga 9 

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? 

I VISA SVARSKORT 9 I 
mycket stort förtroende 
ganska stort förtroende 
ganska litet förtroende 
mycket litet förtroende 
annat svar: 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 10 

Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti sedan valet 
1994? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. 

..----l VISA SVARSKORT 10. VET INTE VILL EJ SVARA=98. I 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 .. • • • • • • • • • • • ► 

1ddL1 
t 8 varken bra 

eller dåligt 

ups egen bedömning av den socialdemokratiska regeringen 
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Fråga 11 

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 11 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 
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 EIT I SÄNDER I 
Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: 

A. Minska den offentliga sektorn? 
B. Minska försvarsutgifterna? 
C. Minska de sociala bidragen? 
D. Höja skatten på höga inkomster? 
E. Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare? 
F. Minska inkomstskillnaderna i samhället? 
G. Minska finansmarknadens inflytande på politiken? 
H. Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen 

kultur? 
I. Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande? 
J. Höja vin- och spritpriserna kraftigt för att begränsa alkoholmissbruket och 

alkoholskadorna i samhället? 
K. Förbjuda alla former av pornografi? 
L. Ta emot färre flyktingar i Sverige? 
M. Minska u-hjälpen? 
N. Stoppa privatbilismen i innerstäderna? 
0. Behålla kärnkraften, även efter år 2010? 
P. Stoppa planerna på att bygga en bro över Öresund? 
Q. Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen 

ekonomisk tillväxt? 
R. Öka möjligheten att välja inte bara parti utan också personer i svenska val? 
S. Införa könskvotering till höga chefsbefattningar i stat och kommun? 
T. Sverige bör söka medlemskap i NATO? 
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Fråga 12 

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 att dem? 

VISA SVARSKORT 12 OCH IÄS UPP ALTERNATIVEN I 
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 

I 
I 

IÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I SÄNDER I 

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

A. 
B. 

C. 
D. 

E. 

Införa en gemensam EU-valuta? 
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? 
Avkriminalisera bruket av hasch? 

Fråga 13 

Är Du i huvudsak för eller emot de ansträngningar som görs för att ena 
Västeuropa? 

I VISA SVARSKORT 13 I 
starkt för 
något för 
något emot 
starkt emot 
vet inte/vill ej svara 
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Fråga 14A 

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

I VISA SVARSKORT 14 I 
i huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 
i huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 
ingen bestämd åsikt i frågan -------- 14C 
annat svar: ___________________ _ 

vet inte/vill ej svara 
_______ .... i4C 

Fråga 14B 

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

bestämd uppfattning 
mera tveksam 
annat svar: ___________________ _ 

vet inte/vill ej svara 

Fråga 14C 

I OBS! I FRÄGORNA 14C OCH 14D ANVÄNDS PARTIFÖRKORTNINGARNA 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning fur ett fortsatt svenskt 
medlemskap i EU? 

parti( er): ____________________ _ 

vet inte/vill ej svara/minns ej 

Fråga 14D 

Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot ett fortsatt svenskt 
medlemskap i EU? 

parti( er): ____________________ _ 

vet inte/vill ej svara/minns ej 

..... 
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Fråga 15 

I den politiska debatten finns olika förslag om Sveriges framtida förhållande till 
EU. Vilket av de här förslagen stämmer bäst överens med Din uppfattning? 

I VISA SVARSKORT 15 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN 1-6 I 
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 lJ&i. till sådana saker som 
försvarssamarbete, gemensam utrikespolitik och gemensam valuta 
Sverige bör vara med i EU och säga .fu 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 

annat svar: ____________________ _ 

vet inte/vill ej svara 

Fråga 16 

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

VISA SVARSKORT 16 

mycket 
negativt 

1 

• 
2 

• 
3 

• 
4 

• 
5 

• 
6 

• 
7 

• 
8 

• 
9 

• 
10 
• ► 

mycket 
positivt 

~.---+---I: ANGE SVARSNUMRET. NOTERA VET INTE/VILL EJ SVARA MED 98 I 

ups egen placering när det gäller inställningen till en förbundsstat, ett slags 
Europas Förenta stater 
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Fråga 17 

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? 

I VISA SVARSKORT 17-181 

1 mycket nöjd 
2 ganska nöjd 
3 inte särskilt nöjd 
4 inte alls nöjd 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 18 

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 Eurqpeiska Unionen? 

I VISA SVARSKORT 17-18 I 
1 mycket nöjd 
2 ganska nöjd 
3 inte särskilt nöjd 
4 inte alls nöjd 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 19 

Hur stor tillit har Du till att beslut som fattas av den Europeiska Unionen 
kommer att gagna Sverige? 

I VISA SVARSKORT 19 I 
1 mycket stor tillit 
2 ganska stor tillit 
3 inte särskilt stor tillit 
4 ingen tillit alls 
8 vet inte/vill ej svara 
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Fråga20A 

Några menar att det skulle vara bäst för Sverige att behålla sin egen valuta och 
göra den mer självständig i förhållande till andra europeiska valutor. Andra 
menar att det bästa skulle vara att skapa en gemensam europeisk valuta. Vad 
anser Du? Du kan svara med hjälp av skalan. 

I VISA SVARSKORT 20A-B I 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. • • • • • • • • • • • • 
t t 

mer självständig ny gemensam 
svensk valuta europeisk valuta 

STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR. ANGE 98 FÖR "VET INTE/VILL 
.----+--I 

~ EJ SVARA" 

-
-
-
-
-
-
-

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

ups egen placering när det gäller inställningen till en gemensam europeisk valuta 

Fråga 20B 

V ar någonstans skulle Du vilja placera de politiska partiernas ståndpunkter? 
Vi börjar med folkpartiet. 

A. folkpartiet? 
B. socialdemokraterna? 
C. moderata samlingspartiet? 
D. vänsterpartiet? 
E. centerpartiet? 
F. miljöpartiet - de gröna? 
G. kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 



.--+--I 

-
-
-
-
-
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Fråga 21A 

En annan fråga för EU handlar om nationsgränserna. Bör EU fortsätta att avskaffa 
nationsgränser och låta folk fritt röra sig mellan länderna, eller bör vi återinföra 
strängare gränskontroller för att bättre kunna bekämpa kriminaliteten i Sverige? 

I VISA SVARSKORT 2IA-B I 

0 ... . 1 

• 
2 

• 

fortsätta med att 
avskaffa 

nations gränser 

3 4 

• • 
5 

• 
6 7 8 

• • • 
9 10 

• . ... 
återinföra 
strängare 

gränskontroller 

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

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

ups egen placering när det gäller inställningen till nationsgränser 

Fråga21B 

Var någonstans skulle Du vilja placera de politiska partiernas ståndpunkter? 
Vi börjar med folkpartiet. 

A. folkpartiet? 
B. socialdemokraterna? 
C. moderata samlingspartiet? 
D. vänsterpartiet? 
E. centerpartiet? 
F. miljöpartiet - de gröna? 
G. kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 
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Fråga 22 

Kan Du säga hur många länder som idag är medlemmar av EU? 

I VISA SVARSKORT 22 I 
6 länder 
9 länder 
12 länder 
15 länder 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 23 

Vet Du i vilken stad EU-kommissionen har sitt högkvarter? 

I VISA SVARSKORT23 I 
Paris 
Strasbourg 
Bonn 
Bryssel 
vet inte/ vill ej svara 

Fråga 24 

Känner Du till hur många röster Sverige har i EU:s ministerråd? 

I VISA SVARSKORT 24 I 
2 röster 
3 röster 
4 röster 
5 röster 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 25 

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

antal representanter: ___________ _ 
vet inte/vill ej svara 
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Fråga 26A 

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 kds:are. Eller har Du inte någon sådan inställning till något av 
partierna? 

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

Fråga 26B 

Vilket parti tycker Du bäst om? 

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna 

i---► 26D 

annat parti: _________________________ _ 

vet inte/vill ej svara -------------► 28A 

Fråga 26C 

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 
annat svar: ___________ _ 

11----------+► 27 

Fråga 26D 

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

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna 
annat parti: ________________________ _ 

vet inte/vill ej svara 28A 
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Fråga 27 

Vilket parti tycker Du näst bäst om? 

MARKERA OM MÖJLIGT ENDAST ETT PARTI. NÄMNS FLERA PARTIER, 
ANVÄNDKOMBINATIONSKODERMEDLÄGSTASIFFRANFÖRST.EXEMPEL 
45 FÖR FOLKPARTIET OCH MODERATERNA. OM UP UPPGER NÅGOT AV 
PARTIERNA 1-7 OCH ANNAT PARTI (9), NOTERA 9 OCH SKRIV IN BÅDA 
PARTIERNA 

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna 
annat parti: _________________________ _ 

vet inte/vill ej svara 
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Fråga28A 

Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger 
efter politisk ställning. 

I VISA SVARSKORT28A-B I 
På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att Du placerade de 
politiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Du tycker att ett parti står desto 
~ siffra väljer Du. Och ju mer till~ Du tycker att ett parti står desto~ 
siffra väljer Du. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... • • • • • • • • • • • ► 

t t t 
långt till varken vänster långt till 
vänster eller höger höger 

r----t---tl STÄLLNEDANSTÅENDEFRÅGOR.ANGE 98FÖR "VET INTE/VILL EJ SVARA" I 

Vi börjar med folkpartiet. V ar någonstans på skalan skulle Du vilja placera 
folkpartiet? 

A. folkpartiet? 
B. socialdemokraterna? 
C. moderata samlingspartiet? 
D. vänsterpartiet? 
E. centerpartiet? 
F. miljöpartiet - de gröna? 
G. kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 

Fråga28B 

Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

FÖRKI.ARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA 
GÄLLER UP:S EGEN POLITISKA INSTÄLLNING 

ups egen placering på vänster-högerskalan 
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Fråga29A 

På den här skalan vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras 
inställning till det svenska EU-medlemskapet. Ju mer ne~ativt till det svenska 
EU-medlemskapet Du tycker att ett parti är desto~ siffra väljer Du. Och ju 
mer positivt till det svenska EU-medlemskapet Du tycker att ett parti är desto 
~ siffra väljer Du. 

I VISA SVARSKORT 29A-B I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... • • • • • • • • • • • • 

t t t 
mycket varken positiv eller mycket 

negativ till det negativ till det positiv till det 
svenska EU- svenska EU- svenska EU-

medlemskapet medlemskapet medlemskapet 

STÄLL NEDANSTÄENDE FRÄGOR. ANGE 98 FÖR "VET INTE/VILL EJ SVARA" I 

Vi börjar med folkpartiet. V ar någonstans på skalan skulle Du vilja placera 
folkpartiet? 

A. folkpartiet? 
B. socialdemokraterna? 
C. moderata samlingspartiet? 
D. vänsterpartiet? 
E. centerpartiet? 
F. miljöpartiet - de gröna? 
G. kds - kristdemokratiska samhällspartiet? 

Fråga29B 

V ar någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? 

FÖRKIARA - OM SÄ BEHÖVS - ATT DENNA FRÄGA 
GÄLLER UP:S EGEN INSTÄLLNING I FRÄGAN 

ups egen placering när det gäller det svenska EU-medlemskapet 

... 

f 

' 
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Fråga 30 

Känner du till namnet på någon eller några av de personer som stod på partiernas 
valsedlar i årets EU-parlamentsval? 

NOTERA DET FÖRSTA NAMN UP NÄMNER OCH STÄLL 
FÖLJDFRÄGAN. GLÖM INTE ATT ANTECKNA KÖN (MIK) I 
DE FALL DET EJ FRAMGÄR AV FÖRNAMNET 

Vilket parti tillhör han/hon? 

Kommer Du ihåg namnet på någon mer person? 

NOTERA DE TRE FÖLJANDE NAMN SOM UP NÄMNER OCH 
STÄLL FÖLJDFRÄGAN 

Vilket parti tillhör han/hon? 

ANTECKNA DE FYRA FÖRSTA NAMN UP NÄMNER. 
GLÖM EJ PART/BETECKNING OCH KÖN. 

Ja, namn 1: Parti: Kön: 

Ja, namn 2: Parti: Kön: 

Ja, namn 3: Parti: Kön: 

Ja, namn 4: Parti: Kön: 

Nej, känner ej till något namn/vet inte/vill ej svara 
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Fråga31A 

Röstade Du i EU-parlamentsvalet i år? 

ja 
nej, röstade inte - 31F -
vägrar svara ~ 33A -

Fråga31B 

Vilket parti röstade Du på i EU-parlamentsvalet? 

vänsterpartiet - 31D 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet - 31D -
moderata samlingspartiet - 31D 
kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna - 31D -
annat parti ( ange vilket): ) 31D 
blankt - 3JF 
vill ej svara - 33A -

Fråga 31C 

FRÄGA 3JC STÄLLS ENDAST TILL UP SOM I FRÄGA 31B UPPGIVIT ATT D E 
RÖSTAT PÄ SOCIALDEMOKRATERNA, CENTERPARTIET ELLER KDS 

I VISA SVARSKORT 31C I 
Vilken typ av valsedel röstade Du på: en med en EU-positiv kandidat överst, en 
med en EU-negativ/EU-kritisk kandidat överst eller röstade Du med en valsedel 
utan kandidatnamn eller kommer Du inte ihåg vilken typ av valsedel Du röstade p 

en med en EU-positiv kandidat överst 
en med en EU-negativ/EU-kritisk kandidat överst 
en utan kandidatnamn 
kommer inte ihåg 
annat svar: 
vet inte/vill ej svara 

0? a. 
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Fråga 31D 

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? 

ja 
nej 
kommer inte ihåg/vet ej/vill ej svara --------•~ 31G 

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

ja, namn: ______________ _ 

nej 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 31E 

DEN FÖRSTA FRÅGAN STÄLLS TILL UP SOM I FRÅGA 31D UPPGIVIT 
ATT HAN/HON PERSONRÖSTAT OCH ANGETT KANDIDATENS NAMN. 
DEN ANDRA FRÅGAN STÄLLS TILL UP SOM I FRÅGA 31D UPPGIVIT 
ATT HAN/HON PERSONRÖSTAT MEN EJ ANGETT KANDIDATENS 
NAMN. 
DEN TREDJE FRÅGAN STÄLLS TILL UP SOM I FRÅGA 31D UPPGIVIT 
ATT HAN/HON EJ PERSONRÖSTAT. 

Vilka var de viktigaste skälen till att Du personröstade på ( ... KANDIDATENS NAMN, 
se fråga 31D)? 

Vilka var de viktigaste skälen till att Du personröstade som du gjorde? 

Vilka var de viktigaste skälen till att Du~ personröstade i EU-parlamentsvalet? 

I TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR I 

Är det ytterligare något skäl Du vill nämna? 

Svar: ___________________ _ 

vet inte/vill ej svara 

I GÅ TIU FRÅGA 31G I 
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Fråga 31F 

DEN FÖRSTA FRÅGAN STÄLLS TILL ICKE-RÖSTARE. 
DEN ANDRA FRÅGAN STÄLLS TILL BLANK-RÖSTARE 

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? 

I TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR I 
Är det ytterligare något skäl du vill nämna? 

Svar: 

8 vet inte/vill ej svara 

I GÅ TILLFRÅGA 31H I 
Fråga 31G 

När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i EU-parlamentsvalet? Var det 
under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller 
visste Du sedan länge hur Du skulle rösta? 

1 under sista veckan före valet 
2 tidigare under hösten och sommaren 
3 up visste sedan länge hur up skulle rösta ~ 32 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 
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Fr~ga 31FA 

DEN FÖRSTA FRÄGAN STALLS TJLL ICKE-RÖSTARE. I 
DEN ANDRA FRAGAN STALLS TILL BLANK-RÖST~RE I 
Hur viktiga var följande skäl till att Du inte röstade i EU~parlamentsvalet7 

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

[visA svARSKORT JJFA ocH LAs UPP:ALTERNATIVEN I 
l ett av de absolut viktigaste skälen 
2 ganska viktigt skäl 
3 inte särskilt viktigt skäl 
4 i'nte alls viktigt skäl 
8 vet inte/vill ej svara 

/LÅS UPP ETT SKÅ~ 1 TAGET J 

A. 
B. 
C. 
o. 
E. 
F. 
G. 

H. 
I. 

Inte intressc:rad av politik 
Inte intresserad av EUrfrågor 
Inte tillräckligt insatt i vad EU.parlamentsvalet handlade om 
EU-parlamentsvalet inte viktigt/EU-parlamentet har litet inflytande 
Negativ till EU/har redan röstat nej i folkomröstningen 1994 
Inte överens i EU-frågor med det parti jEtg annars tycker bäst om 
Ingen möjlighet att rösta på enbartja~kandidater eller pä enbart nej-kandidater 
i mitt parti 
Krångligt ro.ed personröstning 
Upptagen/bortrest/sjuk/olyckshändelse 

fATJLL FRÄGA JJH 

1 
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Fråga 31H 

FRÅGA 31H STÄLLS ENDAST TILL UP SOM INTE RÖSTAT I 
EU-PARIAMENTSVALET 1995 

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

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP ÄR TVEKSAM 

Vilket parti är det mest troligt att Du ha skulle röstat på? 

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna 
annat parti ( ange vilket): _________ _ 
blankt 
vet inte/vill ej svara 

I GÄ TILLFRÅGA 33A 

Fråga 32 

Hur viktiga var följande skäl för hur Du röstade i EU-parlamentetsvalet? 

VISA SVARSKORT 32 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN I 

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 

I LÄS UPP ETT SKÄL I TAGET I I 

A. EU-frågor 

B. Svensk politik 

C. Gammal vana/lojalitet med mitt parti 

D. Kandidaterna på valsedlarna 
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Fråga33A 

I EU-patlamentsvalet ställde flera små partier upp. Om Du använder samma 
gillar-ogillarskala som tidigare, var skulle Du placera dem? Om något parti är 
okänt för Dig skall Du inte sätta någon poäng. 

I VISA SVARSKORT 33A-B I 

OM PARTIET ELLER KANDIDATEN ÄR OKÄND FÖR UP NOTERAS 95. 
--------• KÄNNER UP TILL PARTIET ELLER KANDIDATEN MEN INTE VET VILKEN 

POÄNG HAN/HON SKALL SÄTTA ELLER OM UP EJ VILL SVARA ANGES 98 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 ... • • • • • • • • • • • ► 
t t t 

ogillar varken gillar gillar 
starkt eller ogillar starkt 

Vi börjar med ny demokrati: 

A. Ny demokrati? 
B. Fria EU-kritiker? 
C. Sarajevo-listan? 
D. Rättviselistan? 

Fråga33B 

Om Du skulle använda samma skala för några av partiernas kandidater i 
EU-parlamentsvalet, var skulle Du placera dem? Om någon kandidat är 
okänd för Dig skall Du inte sätta någon poäng. Vi börjar med Maj-Britt 
Theorin: 

A. Maj-Britt Theorin? 
B. Staffan Burenstam Linder? 
C. Per Gahrton? 
D. Hadar Cars? 
E. Karl Erik Olsson? 
F. Maj-Lis Lööw? 
G. Hans Lindqvist? 
H. Jonas Sjöstedt? 
I. Karin Starrin? 
J. Holger Gustavsson 
K. Eva Eriksson 
L. Birgitta Sacredeus 
M. Wilhelm Agrell 
N. Björn von der Esch 



1 
2 
7 
8 

1 
2 
7 
8 

1 
3 
5 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

98 

25 

Fråga 34 

Tycker Du att det hade varit bättre om Sveriges riksdag hade utsett de svenska 
ledamöterna till EU-parlamentet, eller tycker Du att det var bäst att ledamöterna 
utsågs genom valet till EU-parlamentet? 

I VISA SVARSKORT 34 I 
hade varit bättre om Sveriges riksdag hade utsett ledamöterna 
bäst att ledamöterna utsågs genom EU-parlamentsvalet 
annat svar: __________________ _ 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 35 

På det hela taget, tycker Du att EU-parlamentsvalet var ett rättvist val, eller hade 
några partier eller kandidater en orättvis fördel? 

I VISA SVARSKORT 35 I 

EU-parlamentsvalet var ett rättvist val 
något eller några partier eller kandidater hade en orättvis fördel 
annat svar: __________________ _ 

vet inte/vill ej svara 

Fråga36A 

Röstade Du vid riksdagsvalet 1994? 

ja 
minns inte säkert, men troligen 
nej, röstade intelup tror inte _u_p_r..,.ö.-st_a_d ... e----------.r 
vet inte/vill ej svara 
up ej röstberättigad 

Fråga 36B 

Vilket parti röstade Du på vid riksdagsvalet 1994? 

vänsterpartiet 
socialdemokraterna 
centerpartiet 
folkpartiet 
moderata samlingspartiet 
kds - kristdemokratiska samhällspartiet 
miljöpartiet - de gröna 

38A 

annat parti: ____________________ _ 

vet inte/vill ej svara 
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Fråga 37 

FRÅ.GA 37 STÄLLS ENDAST TILL PART/RITARE, DVS UP SOM RÖSTADE PÄ 
ANNAT PARTI I RIKSDAGSVALET 1994 ÄN HAN/HON RÖSTADE PÄ VID 
EU-PARLAMENTSVALET 1995. NOTERA 2 OM UP INTE HAR RÖSTAT 
ANNORLUNDA I ÄR JÄMFÖRT MED 1994. UP SOM INTE UPPGIVIT NÄGOT 
PARTI PÄ FRÅ.GA 31B OCH/ELLER PA FRÅ.GA 36B SKALL INTE HA FRAGAN 

I årets EU-parlamentsval röstade Du på ( ... PARTI, se fråga 31B). För ett år sedan, 
i riksdagsvalet 1994, röstade Du på ( ... PARTI, se fråga 36B). Vad var det som fick 
Dig att rösta annorlunda i år jämfört med 1994? 

I TILLÄGGSFRÅ.GA FÖR FYLLIGA SVAR I 

V ar det något mer som fick dig att rösta annorlunda i år? 

svar: _____________________ _ 

up har inte röstat annorlunda i år jämfört med 1994 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 38A 

Röstade Du i folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap som hölls den 13 
november 1994? 

ja 
minns inte säkert, men troligen 
nej, röstade inte/up tror inte up röstade I 
vet inte/vill ej svara ---------1--► 39A 
up ej röstberättigad . 

Fråga 38B 

Vilket alternativ röstade Du på i folkomröstningen om svenskt 
EU-medlemskap? 

ja-alternativet 
nej-alternativet 
röstade blankt 
vet inte/vill ej svara 
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Fråga39A 

Inför årets val till EU-parlamentet, läste Du någon valbroschyr eller liknande 
trycksak från något parti? 

I FRÅGORNA 39A-D NOTERAS ALLA PARTIER UP NÄMNER. 
ANVÄND PART/FÖRKORTNINGARNA MED MELLANSLAG 
EFTER VARJE PARTI. ANTECKNA ÄVEN SVARET ''ALLA 
PARTIER" (KOD 90) 

ja 
nej 
vet inte/vill ej svara 

TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA 

Från vilket eller vilka partier? 

parti(er): ________________________ _ 

kommer inte ihåg från vilket parti 
vet inte/vill ej svara 

Fråga39B 

Inför årets val till EU-parlamentet, var Du på något valmöte eller annat 
arrangemang som anordnats av något parti? 

ja 
nej 
vet inte/vill ej svara 

TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA 

Vilket eller vilka partier? 

parti(er): _________________________ _ 

kommer inte ihåg vilket parti 
vet inte/vill ej svara 
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Fråga 39C 

Inför årets val till EU-parlamentet, hade Du personligt besök i hemmet eller ,bley 
Du uppringd från något parti? 

I VISA SVARSKORT 39C I 
ja, personligt besök i hemmet 
ja, blev uppringd 
ja, både personligt besök och uppringd 
nej 
vet inte/vill ej svara 

TILLÄGGSFRÄGA OM UP SVARAR JA. OM UP BÄDE FÄIT PERSONLIGT 
BESÖK OCH BLIVIT UPPRINGD, ANTECKNA EFTER VARJE PARTI (B) FÖR 
BESÖK, (T) FÖR UPPRINGD EUER (BT) FÖR BÄDE BESÖK OCH UPPRINGD 

Från vilket eller vilka partier? 

parti(er): _________________________ _ 

kommer inte ihåg från vilket parti 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 39D 

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

ja 
nej 
vet inte/vill ej svara 

I TILLÄGGSFRÄGA OM UPSVARARJA I 
Från vilket eller vilka partier? 

parti(er): _________________________ _ 

kommer inte ihåg från vilket parti 
förvärvsarbetar inte 
vet inte/vill ej svara 
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Fråga 39E 

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

ja 
nej 
annat svar: _________________________ _ 

vet inte/vill ej svara 

Fråga 40 

Såg Du den avslutande debatten i TV inför valet till EU-parlamentet fredagen 
före valet den 17 september? 

VISA SVARSKORT 40 

ja, såg hela debatten 
ja, såg en del av debatten 
nej, såg inte debatten 
annat svar: ____________________ _ 

vet inte/vill ej svara 
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Fråga 41A 

Nu vill jag ställa några frågor om Dig själv. Jag börjar med några frågor om 
sysselsättning och förvärvsarbete. Vilken av grupperna på det här kortet tillhör Du? 

VISA SVARSKORT 41A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN. VID FLERA SVAR, ANVÄND 
KOMBINATIONSKODER MED I.ÄGSTA SIFFRAN FÖRST. EXEMPEL /8 FOR 
"FÖRVÄRVSARBETANDE"(/) OCH "STUDERANDE" (8). OM UP UPPGER NÄGOT AV 
ALTERNATNEN /-8 OCH "ANNAN GRUPP" (9), NOTERA 9 OCH SKRIV IN BÄDA SVAREN 

förvärvsarbetande 
har beredskapsarbete/ungdomspraktik/ALU 
genomgår arbetsmarknadsutbildning 
arbetslös 
ålderspensionär 
förtidspensionär 
hemarbetande 
studerande 
annan grupp (ange vilken): ___________ _ 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 41B 

Har Du tidigare haft förvärvsarbete? 

ja 
nej ------------------ 42A 
vill ej svara 

Fråga 41C 

Hur länge sedan är det Du senast förvärvsarbetade? 

Mindre än 1 år sedan 
1 - 3 år sedan 
4 - 10 år sedan 
mer än 10 år sedan 

I VISA SVARSKORT4/C I 

annat svar: ___________________ _ 

vet inte/vill ej svara 

Fråga 41D 

Vilket yrke har/hade Du? 

TILI.ÄGGSFRÄGA FÖR ATT FÖRTYDLIGA 
YRKESUPPGIFTEN 

Vilket slags arbete 
1------•~ sysslar/sysslade Du 

huvudsakligen med? 

yrke/sysselsättning: __________________ _ 

FRÄGAN STÄLLS BÄDE TIU YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE YRKESVERKSAM UP. OM UP 
TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVÄNDS FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH 
"SYSSLADE" 

• 
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Fråga 41E 

Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 

heltid 
deltid 
vill ej svara 

Fråga41F 

Vilken .ärLYar den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? 

verksamhet: -----------------------

Fråga 41G 

Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna Du hör/hörde till? 

FORMULERINGEN "SOM DU HÖRDE TILL" ANVÄNDS OM UP TIDIGARE 
VARIT YRKESVERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL DA AVSE UP:S SENASTE YRKE 

I VISA SVARSKORT41G I 
tjänsteman 
tjänsteman med arbetsledande funktion 
tjänsteman med företags ledande funktion 

arbetare 
arbetare med arbetsledande funktion 
egenanställd arbetare 

jordbrukare: ingen anställd 
jordbrukare: en eller flera anställda 

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

annat svar: ________________________ _ 

Fråga41H 

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

statlig 
kommunal ( även landstingskommunal) 
privat 
annat svar: ________________________ _ 

vill ej svara 
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Fråga 42A 

Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller 
yrkes utbildning? 

OBS! UP SOM PÄ FRÄGA 41A SVARAT "STUDERANDE" 
SKALL ENDAST HA TILLÄGGSFRÄGAN 

ja 
nej 
vill ej svara 

I TILLÄGGSFRÄGA OM UP SVARAR "JA" 

Studerar Du på heltid eller deltid? 

heltid 
deltid 
annat svar: _______________________ _ 

vill ej svara 

Fråga 42B 

Vilken skolutbildning har Du genomgått/Vilken skolutbildning genomgår Du? 

I 
Har Du någon annan I TILLÄGGSFRÄGA FÖR FYLLIGA SVAR 1---•• praktisk eller teoretisk 
utbildning? 

folkskQleni vå 
grundskQlenivå 
~rkesskQlenivå 

realskQlenivå 
0 

g~mnas1emva 

studentnivå 

universitetsnivå 

vet inte/vill ej svara 
annan utbildning: 

enbart 6- eller 7-årig folkskola 
8- eller 9-årig grund-, enhets- eller kommunal mellanskola 
yrkes- och lärlingsskola, verkstadssskola, I-årig 
handelsutbildning 
realskola, flickskola, folkhögskola. etc 
2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande 
på denna nivå 
3-årigt gymnasium,tekniskt gymnasium eller handelsgymnasium, 
studerande på denna nivå 
universitets- och högskolestudier, studerande på denna nivå 

OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-7 ÄR TILLÄMPLIGA BEHÖVER ENDAST 
DET SOM HAR HÖGST NUMMER MARKERAS. OM UP AVLAGT EXAMEN ELLER 
INTE SPELAR INGEN ROLL. VI ÄR ENDAST INTRESSERADE AV DEN HÖGSTA 
NIVÄ UP STUDERAR/STUDERAT PÄ. VID TVEKSAMMA FALL ANTECKNA UPS 
SVAR VID ''ANNAN UTBILDNING" 
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Fråga 43 

Hur har enligt Din uppfattning den svenska ekonomin förändrats under det 
senaste året. Har den förbättrats, förblivit ungefär densamma eller har den 
försämrats? 

förbättrats 
förblivit ungefär densamma 
försämrats 
annat svar _____________________ _ 

vet inte/vill ej svara 

Fråga44A 

Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare 
eller någon annan yrkesorganisation? 

ja 
nej 
vill ej svara 

I TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA 

45A 
45A 

1-1------► Vilken organisation 
är Du medlem av? 

organisationens namn: _________________ _ 

ANTECKNA INTE FÖRKORTNING UTAN HEIA ORGANISATIONSNAMNET. 
OM UP NÄMNER NAMNET PÄ EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO, 
TCO ELLER SACO), SKALL DU FRÅGA VILKET FÖRBUND UP TILLHÖR 
OCH ANTECKNA DETTA. SOM FÖRETAGARORGANISATION RÄKNAS 
OCKSÄJORDBRUKSORGANISATION 

Fråga 44B 

Är Du aktiv medlem av ( ... ORGANISATION)? Med aktiv menar jag att man går 
på möten några gånger per år. 

ja, aktiv 
nej, inte aktiv 
annat svar: ______________________ _ 

vet inte/vill ej svara 
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Fråga 45A 

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

ja 
nej 
vet inte/vill ej svara 

TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA 

46A 
46A 

----► 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 45B 

Är Du aktiv medlem av ( ... PARTI/POLITISK ORGANISATION)? Med aktiv 
menar jag att man går på möten några gånger per år. 

ja, aktiv 
nej, inte aktiv 
annat svar: _______________________ _ 
vet inte/vill ej svara 
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Fråga46A 

Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, i någon frikyrka 
eller någon annan kyrka eller religiös organisation? 

VISA SVARSKORT 46A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN ~ 
SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS OCKSÅ TEX RADIO- OCH 
TV-GUDSTJÄNST OCH SJUKHUSANDAKT 

I minst en gång i månaden 
2 några gånger om året 
3 mera sällan 
4 aldrig - 47 ,. 

7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara - 47 7' 

Fråga 46B 

Brukar Du för det mesta gå i statskyrkan, i någon frikyrka eller i 
0 nagon annan 

kyrka eller religiös sammankomst? 

1 stats kyrkan 
2 frikyrka ( ange vilken): 
3 annan kyrka eller religiös organisation ( ange vilken): 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga47 

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

I VISA SVARSKORT 47 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN ~ 
1 gift/sammanboende 
2 ensamstående: änka/änkling 
3 ensamstående: ogift/frånskild 
7 annat svar: 
9 vill ej svara 
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Fråga 48 

Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, dvs det hushåll Du tillhör, vilken 
av följande kategorier anser Du då stämmer bäst? 

I VISA SVARSKORT48 OCH I.ÄS UPP ALTERNATIVEN I 
1 arbetarfamilj 
2 tjänstemanna! amilj 
3 högre tjänstemannafamilj I akademikerfamilj 
4 jordbrukarfamilj 
5 företagarfamilj 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 49 

Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av 
alternativen på det här kortet. 

I VISA SVARSKORT 49 OCH I.ÄS UPP ALTERNATIVEN I 
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 land utanför Norden 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 50 

Har Du några hemmavarande barn under 18 år? 

I OM UP SVARAR JA, FRÄGA EFTER VARJE BARNS KÖN OCH ÄLDER 

1 ja 
5 nej 
7 annat svar: 
9 vill ej svara 

barnets/barnens kön och ålder: 
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INTERVJUARENS NOTERINGAR 
EFfER AVSLUTAD INTERVJU: 

Yarborup? 

1 renlandsbygd 
2 mindre tätort 
3 stad eller större tätort 

7 e~anm: _____ _ 

INTERVJUARENS KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER: 

Ja, up önskar fd "REDOGÖRELSE 95" (klar 1996) □ 




