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INTRODUKTION 
/ 

Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband med valet till Europa- ' 
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. En del frågor kan påminna om 
varandra i formuleringar och innehåll. En del är nya och andra ingår sedan tidigare i långa tids-
serier. 

'- ..... 

Fråga 1 
Brukar du läsa en eller flera dagstidningar regelbundet? Med regelbundet menar jag 

vi 
minst en gång i veckan och frågan avser även tidningarnas nätupplagor. 

~ 
ja 
nej - 3 ~ 

vet inte/vill ej svara - 3 ~ 

Vilken eller vilka dagstidningar brukar Du läsa regelbundet? 

bZ- tidning/tidningar. ~'Vp11t)KJ'91> VOIA-VålG 
NOTERA DE TIDNINGAR UP NAMNER. MED DAGSTIDNINGAR AVSES BADE 
MORGON- OCH KVALLSTIDNINGAR SAMT REGELBUNDET UTKOMMANDE 
LOKALTIDNINGAR. GALLER AVEN DAGSTIDNING PA INTERNET. ANVAND 
INTE FÖRKORTNINGAR. 

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

SVARSKORT 2. LAS UPP SVARSALTERNATIVEN. UPPREPA FRAGAN FÖR 
VARJE OMRADE. GALLER AVEN DAGSTIDNINGAR PA INTERNET. 

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 

\V 
V3 A rikspolitik? 

fr B lokalpolitik/kommunala frågor? 
C politik i andra länder/utrikessidor? 

V I, D EU-frågor? 

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

SVARSKORT 3. LAS UPP SVARSALTERNATIVEN. UPPREPA FRAGAN 
FÖR VARJE PROGRAM. GALLER AVEN NYHETSPROGRAM PA 
INTERNET. 

1 6-7 dagar i veckan 
2 3-5 dagar i veckan 
3 1-2 dagar i veckan 
4 mera sällan 
5 aldrig 

\V 8 vet inte/vill ej svara 

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

~ C Nyheterna i TV 4? 



v,o 

1 
2 
3 
4 

Alb 7 
9 

1 
2 
3 
4 

All 7 
9 
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Fråga 4 
Hur intresserad är du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stäm
mer bäst in på dig själv? Är du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt 
intresserad eller inte alls intresserad av politik? 

I SVARSKORT 4/5 I 
mycket intresserad 
ganska intresserad 
inte särskilt intresserad 
inte alls intresserad 

annatsva~----------------------
vi/1 ej svara 

Fråga 5 
Hur intresserad är du av EU-frågor? Är du mycket intresserad, ganska intresserad, 
inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av EU-frågor? 

I SVARSKORT 415 I 
mycket intresserad 
ganska intresserad 
inte särskilt intresserad 
inte alls intresserad 

annatsva~----------------------
vi/1 ej svara 

Fråga 6 

På det här kortet finns en skala. 

SVARSKORT6 

Jag skulle vilja att du använde den för att ange hur mycket du gillar eller ogillar de 
olika partierna. Om jag kommer till ett parti du inte känner till, eller inte vet tillräckligt 
mycket om, säg bara till. 

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

r r l 
ogillar varken gillar gillar 
starkt eller ogillar starkt 

~--! NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA. I 
\V 
vri 
~ 
Y--4-
~ 

'llb 
V l"t 

fil 
)/1,J_ 

~11 

Var skulle du vilja placera ( ... parti ... )? 
A Centerpartiet? 
B Moderata samlingspartiet? 
C Vänsterpartiet? 
D Folkpartiet? 

E 
F 
G 
H 

I 
J 
K 

Socialdemokraterna? 
Miljöpartiet - de gröna? 
Kristdemokraterna? 
Junilistan? 

Sverigedemokraterna? 
Feministiskt initiativ? 
Piratpartiet 
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Fråga 7 
Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker? Har du mycket stort 

Vl> förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroen-
de? 

I SVARSKORT7 I 
1 mycket stort förtroende 
2 ganska stort förtroende 
3 ganska litet förtroende 

n:, 4 mycket litet förtroende 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 8 
Här kommer en fråga om hur regeringspartierna och oppositionspartierna har skött 
sig sedan riksdagsvalet 2006. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. 

I 
SVARSKORT 8. NOTERA 98 FÖR VET INTENILL EJ SVARA I I 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

... • • • • • • • • • -~ ~ l 
\/ 

varken bra 
eller dåligt 

1124 
A Hur tycker du de borgerliga partierna skött sig som regering 

sedan valet 2006? 

fil 
B Hur tycker du Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skött sig 

som oppositionspartier sedan valet 2006? 

'Vllo 
Fråga 9 
Hur viktigt tycker du årets val till Europaparlamentet var? Brydde du dig mycket om 
vilka partier som vann eller förlorade eller tycker du att det inte spelade så stor roll? 

I SVARSKORT9 I 
1 brydde mig mycket om vilka partier som vann eller förlorade 

Alt 
2 spelade inte så stor roll 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 10 
Vll Hur stora skillnader tycker du det rent allmänt det var mellan partierna när det gäller 

deras sätt att ta ställning inför Europaparlamentsvalet i år? 

I SVARSKORT 10. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. I 
1 mycket stora skillnader 
2 ganska stora skillnader 
3 inte särskilt stora skillnader 

-,,.i=t 4 inga skillnader alls 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 
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Fråga 11A 
Röstade du i Europaparlamentsvalet den 7 juni i år? 

vzi~ Ja 
nej - llC ~ 

9 vill ej svara - 18A -

vz.c, 
Fråga 11B 
Var det självklart för dig att gå och rösta i årets val? 

1 Ja 
5 Nej 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 11C 

DEN FÖRSTA FRAGAN STÄLLS TILL PERSONER SOM RÖSTADE PA NAGOT 
PARTI I EUROPAPARLAMENTSVALET. DEN ANDRA FRAGAN STÄLLS TILL 
PERSONER SOM INTE RÖSTADE I EUROPAPARLAMENTSVALET. 

Vilka var de viktigaste skälen till att du deltog och röstade i Europaparlamentsvalet? 
Vilka var de viktigaste skälen till att du inte röstade i Europaparlamentsvalet? 

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

Ollll- svar: 

Ollllb Vb l1l.1-VOilC3 

998 vet inte/vill ej svara 

PERSONER SOM SVARAT ATT DE INTE RÖSTADE I FRAGA 11A GAR EFTER DE SVARAT PA 
FRAGA 11C DIREKT TILL FRAGA 16. 
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Fråga 11D 

v~o FRAGA 11D STÄLLS TILL PERSONER SOM I FRAGA 11A SVARAT ATT 
DE ROSTADE I EUROPAPARLAMENTSVALET. 

Vilket parti röstade du på? 

1 Vänsterpartiet 
2 Socialdemokraterna 
3 Centerpartiet 
4 Folkpartiet 

~ 5 Moderata samlingspartiet 
6 Kristdemokraterna 
7 Miljöpartiet - de gröna 
8 Junilistan 
9 sverigedemokraterna 

10 Feministiskt initiativ 
11 Piratpartiet 

"'', 12 annat parti: (ange vilket): 
13 röstade blankt . 17A ,.. 
99 vill ej svara - 18A ,. 

v:sr 
Fråga 11E 
När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets Europaparlamentsval? .. 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? 

I SVARSKORT 11E I 
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? ~s, 7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 

ROSTKORT VID INTERVJUNS SLUT TILL UP SOM VÄGRAR BESVARA FRAGA 11A OCH 11D. 
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Fråga 13 
Om du tänker på Europaparlamentsvalet i år. Var det någon eller några frågor som 

V~3 var viktiga för dig när det gäller vilket parti du röstade på vid valet den 7 juni? 

[ 
ja 
nej - 14A -
röstade inte i Europaparlamentsvalet - 14A , 

vet inte/vill ej svara - 14A , 

Vilken etter vilka frågor? 
fråga(or): 

01?>~ -~/') J V{> [3A---V or~L= 

I TILLÄGGSFRAGA FOR FYLLIGA SVAR I 
Var det ytterligare någon fråga som var viktig för dig när du valde parti i 
Europaparlamentsvalet? 0 

I tvSAe. I Oi3A-öl3"J 

~ 
ja 
nej - 14A -
vet inte/vill ej svara - 14A -
Vilken etter vilka ytterligare frågor? 
fråga(or): 

Fråga 14A 
Hur viktiga var följande skäl för ditt val av parti i årets Europaparlamentsval? 

I SVARSKORT 14A. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. I 
1 ett av de absolut viktigaste skälen 
2 ganska viktigt skäl 
3 inte särskilt viktigt skäl 
4 inte alts viktigt skäl 
8 vet inte/vill ej svara 

LÄS UPP SKÄLEN ETT I TAGET OCH NOTERA SVARSNUMMER I 
v1Lf A partiernas politik i EU-frågor 
~ B partiernas insatser i svensk politik 
ill C gammal vana/lojalitet med mitt parti 

~ D kandidaterna på valsedlarna 



\/ 

~ 
il:i 
~ 
'l.!:J.j_ 

V'ri 
r/~1> 
't!t!t.. 
~ 

V'-lb 
~ 
~ 

1 
5 
8 

8 

Fråga 148 
Här kommer ytterligare några skäl. Hur viktiga var dom för ditt val av parti i årets 
Europaparlamentsval? 

A 
B 
C 
D 

E 
F 
G 
H 

I 
J 
K 

SVARSKORT 14B. LAS UPP ALTERNATIVEN. LAS UPP SKALEN 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 

partiets politik brukar vara till fördel för den yrkesgrupp jag tillhör? 
partiet har en bra partiledare? 
jag känner mig som anhängare av partiet? 
partiet har en bra politik i EU-frågor? 

partiet har en bra politik i många inrikespolitiska frågor? 
partiet har en bra politisk ideologi? 
jag brukar alltid rösta på partiet? 
partiet har bra kandidater på valsedeln? 

partiet har en bra politik i frågor som jag tycker är viktiga? 
partiet har ett bra program inför framtiden? 
partiet har varit övertygande under valkampanjen? 

Fråga 15 
I Europaparlamentsvalet var det möjligt att personrösta genom att sätt ett kryss fram
för en av kandidaterna på valsedeln. Utnyttjade du möjligheten att personrösta i Eu
ropaparlamentsvalet? 

ja 
nej 
vet inte/vill ej svara 

---------------- 18A 
----------------. 18A 

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

NOTERA HELA NAMNET, BADE FÖR- OCH EFTERNAMN. NOTERA AVEN 
KANDIDATENS PART/TILLHÖRIGHET. ANVAND PART/FÖRKORTNINGAR: 
V= V ANSTERPARTIET, S=SOCIALDEMOKRA TERNA, C=CENTERPARTIET, 
FP=FOLKPARTIET, M=MODERA TERNA, KD=KRISTDEMOKRATERNA, 
MP=M/LJÖPARTIET, JL=JUNILISTAN, SD=SVEROGEDEMOKRA TERNA, 
Fl=FEMENISTISKT INITIATIV OCH PP=PIRA TPARTIET. ÖVRIGA 
PART/NAMN SKRIVS UTAN FÖRKORTNINGAR. OM KÖN EJ FRAMGAR AV 
FÖRNAMN - FRAGA UP OM KANDIDATENS KÖN OCH ANGE 1 FÖR MAN 
OCH 2 FÖR KVINNA. 

namn: 0 4 C, Å /;/0 l-fC, A parti: 0 '1'; 'b kön: öve}L 
nej/kommer inte ihM 
vet inte/vill ej svara/kommer inte ihåg 
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Fråga 16 

FRAGA 16 STALLS TILL PERSONER SOM I FRAGA 11A SVARAT 
ATT DE INTE RÖSTADE I EUROPAPARLAMENTSVALET. 

Hur viktiga var följande skäl till att du inte röstade i Europaparlamentsvalet? 

SVARSKORT 16. LAS UPP ALTERNATIVEN. LAS 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 

yy) A Inte intresserad av politik? 
:l5J_ B Inte intresserad av EU-frågor? 

-ll-52,. C Inte tillräckligt insatt i vad Europaparlamentsvalet handlar om? 

V63 D Europaparlamentsvalet är inte viktigt? 
vst, 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-
vs:b negativa kandidater i mitt parti? 

1ft H Krångligt med personröstning? 
'(E;(l I Upptagen/bortrest/sjuk/olyckshändelse? 

Fråga 17A 

V?1 Vilket parti skulle du röstat på, om Du hade röstat? 
Vilket parti skulle du röstat på, om Du inte hade röstat blankt? 

FRAGA 17A STÄLLS TILL PERSONER SOM I FRAGA 11A SVARAT ATT DE 
INTE ROSTADE I EUROPAPARLAMENTSVALET OCH TILL PERSONER SOM 
I FRAGA 110 SVARAT ATT DE RÖSTAT BLANKT. DEN FÖRSTFRAGAN 
STÄLLS TILL ICKERÖSTARE OCH DEN ANDRA TILL BLANKRÖSTARE. 

1 Vänsterpartiet 
2 Socialdemokraterna 
3 Centerpartiet 
4 Folkpartiet 
5 Moderata samlingspartiet 
6 Kristdemokraterna - 17C -
7 Miljöpartiet - de gröna 
8 Junilistan 
9 sverigedemokraterna 

10 Feministiskt initiativ 
11 Piratpartiet A~7 12 annat parti: (ange vilket): 
98 vet inte ;- 178 
99 vill ej svara - 18A ,-

PERSONER SOM ANGIVIT ETT PARTI GAR TILL FRAGA 17C I 



v~o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
98 
99 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
98 
99 

1 
2 
3 
5 
8 

1 
2 
5 
8 
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Fråga 17B 
Vilket parti är det mest troligt att du skulle röstat på? 

Vänsterpartiet 
Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Folkpartiet 
Moderata samlingspartiet 
Kristdemokraterna 
Miljöpartiet - de gröna 
Junilistan 
Sverigedemokraterna 
Feministiskt initiativ 
Piratpartiet 
annat parti: (ange vilket):. _________ _ 
vet inte --------------"-;. ... 18A 
vill ej svara :... 18A 

Fråga 17C 
Fanns det ytterligare något eller några partier du skulle kunna ha röstat på? 

I FLERA PARTIER KAN NÄMNAS I 
Vänsterpartiet v, I V 
Socialdemokraterna V bl 5 
Centerpartiet V I.• '-
Folkpartiet l ,, F P 
Moderata samlingspartiet V I.I M 
Kristdemokraterna V~, ~p 
Miljöpartiet - de gröna 't '' "1.P 
Junilistan v, I J l.. 
Sverigedemokraterna Yl,I :) D 
Feministiskt initiativ V41 f-t 
Piratpartiet 'H,1 -l'P 
annat parti: (ange vilket):_v_,_I_O_~ ___ /t--=b..;_f _ 
vet inte 
vill ej svara 

Fråga 18A 
Inför årets val, gjorde du något av de tester som olika massmedier hade på sina 
hemsidor på Internet, där man kunde pröva vilket parti eller vilken kandidat man 
åsiktsmässigt var närmast? 

I V/SA SVARSKORT 18A. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN I 
ja, både parti- och kandidattest 
ja, partitest 
ja, kandidattest 
nej, gjorde inget sådant test 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 18B 

------------'~- 19 
------------; 19 

Spelade resultatet av partitestet någon roll för hur du röstade i årets Europaparla
mentsval? 

FRAGA 188 STÄLLS TILL PERSONER SOM I FRAGA 16A SVARAT 
ATT DE GJORT NAGON PART/TEST (SVAR 1 ELLER 2). 

VISA SVARSKORT 198/C. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN 

ja, spelade en stor roll 
ja, spelade en viss roll 
nej, spelade ingen roll 
vet inte/vill ej svara 

I 



1 
2 
5 
8 

\I 
yt$ 
Vbb 
Y..il 
.lU.i 

'1ft 
v:i-o 
v=tl 
1'..ll: 

J[l1_ 

m 
.6-k 
t.il 
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Fråga 18C 
Spelade resultatet av kandidattestet någon roll för hur du röstade i årets Europapar
lamentsval? 

FRAGA 18C STÄLLS TILL PERSONER SOM I FRAGA 16A SVARAT 
ATT DE GJORT NAGON KANDIDATTEST (SVAR 1 ELLER 3). 

VISA SVARSKORT 188/C. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN 

ja, spelade en stor roll 
ja, spelade en viss roll 
nej, spelade ingen roll 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 19 

I 

Jag ska nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomfö
ras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan du säga om det är: 

SVARSKORT 19. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. LÄS UPP ETT 
FÖRSLAG I TAGET OCH NOTERA SVARSNUMMER. 

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 

Om du använder svaren på det här kortet, vilken är din åsikt om förslaget att: 

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 
J 
K 
L 
M 

Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften? 
Sverige bör söka medlemskap i NATO? 
öka arbetskraftsinvandringen till Sverige? 
den svenska vargstammen bör öka i antal? 
tillåta fildelning, gratis nedladdning av film, musik etc, från Internet? 
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Fråga 20 
På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del 
människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad du 
anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra bety
der att du tycker att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att du tycker att ett förslag 
är dåligt 

I VISA SVARSKORT 20. I 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

~ • • • • • • • • • • • ➔ 

i i i 
mycket varken bra mycket 

dåligt eller dåligt bra 

förslag förslag förslag 

i.-------,t----t
1
ANGE SVARSNUMMER. NOTERA 98 FÖR VET INTENILL EJ SVARA. I 

Vad anser du om förslaget att: 
V=l-9 A. Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi? 

V':let B. Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen 
-, ' ekonomisk tillväxt? 

J/!i;{) C. Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll? 

.111 
yQZ-

"'' 

D. 
E. 

F. 

Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden? 
Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot 
människor från andra länder med andra religioner och levnadssätt? 

Satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av 
gränser mellan folk och länder? 



\V 
Jf!l:i 
nf 
Jl.1k. 
Jlfi 

VB~ 
v'l, 
'{tJD 
fil 

~ 
j'j1_ 
~ 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
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Fråga 21A 
Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger 
efter politisk ställning. 

I SVARSKORT 21AIB I 
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 

.. • • • • • • • • • • • ➔ 

i i i 
långt till varken till vänster långt till 
vänster eller höger höger 

STÄLL NEDANSTAENDE FRAGA FOR VART OCH ETT AV PARTIERNA. 
NOTERA 98 FOR VET INTENILL EJ SVARA 

Var någonstans på skalan skulle du placera ( ... parti ... )? 

A Folkpartiet? 
B Socialdemokraterna? 
C Moderata samlingspartiet? 
D Vänsterpartiet? 

E 
F 
G 
H 

I 
J 
K 

Centerpartiet? 
Miljöpartiet - de gröna? 
Kristdemokraterna? 
Junilistan? 

sverigedemokraterna? 
Feministiskt Initiativ? 
Piratpartiet 

Fråga 21B 
Var någonstans på skalan skulle du placera dig själv? 

FÖRKLARA - OM SA BEHOVS - ATT DENNA FRAGA 
GÄLLER UPS EGEN POLITISKA INSTÄLLNING 

ups egen placering på vänster-högerskalan 

Fråga 22 
Hur ser du på det ekonomiska läget i dagens Sverige? 

mycket bra 
ganska bra 

SVARSKORT 22. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. 

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

I 



1 
3 

~ 
8 

1 
2 
3 
4 
8 

1 
3 
5 
8 

1 
3 

... .. 

~ 
8 

1 
2 
3 
4 
8 

.. ,. 
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Fråga 23AA 
Skulle du vilja säga att det ekonomiska läget i Sverige har förbättrats, förblivit det
samma eller försämrats under de senaste 12 månaderna? 

I SVARSKORT 23AA I 
förbättrats 
förblivit detsamma 
försämrats 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 23AB 
Har försämringen varit liten, ganska stor eller mycket stor? 

I SVARSKORT 23AB I 
mycket liten 
ganska liten 
ganska stor 
mycket stor 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 23B 
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? 

I SVARSKORT 238 I 
förbättras 
förbli detsamma 
försämras 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 23CA 
Om du jämför din ekonomiska situation med vad den var för 12 månader sedan, har 
den förbättrats, förblivit densamma eller har den försämrats? 

I SVARSKORT 23CA l 
förbättrats 
förblivit detsamma 
försämrats 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 16CB 
Har försämringen varit liten, ganska stor eller mycket stor? 

I SVARSKORT 23GB I 
mycket liten 
ganska liten 
ganska stor 
mycket stor 
vet inte/vill ej svara 
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v/oZ-
Fråga 23D 
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? 

I SVARSKORT 23D I 
1 förbättras 
3 förbli densamma 
5 försämras 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 24A 
VIDj Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också 

många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv 
betrakta dig som anhängare av något parti eller har du inte någon sådan inställning 
till något av partierna? 

-1 ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 
3 vet inte/tveksam - 24D -
5 nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 

,__ 
24D -

9 vill ej svara 
,__ 

25A -
... Fråga 248 
,,. Vilket parti tycker du bäst om? 

vuH 
Vänsterpartiet 1 

2 Socialdemokraterna 
3 Centerpartiet 
4 Folkpartiet 
5 Moderata samlingspartiet 
6 Kristdemokraterna 
7 Miljöpartiet - de gröna 
8 Junilistan 
9 Sverigedemokraterna 

10 Feministiskt initiativ 

IJ){ 11 Piratpartiet 
12 annat parti (ange vilket): 
98 vet inte/vill ej svara --- 25A 

V'~ 
Fråga 24C 
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? 

1 ja, starkt övertygad - 25A -
5 nej, inte starkt övertygad - 25A 

JtlDS" -7 annat svar: - 25A -
8 vet inte/vill ej svara - 25A -



1 
2 
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4 
5 
6 
7 
8 
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10 

JltlDh g 
95 
98 

V !Dl--
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Fråga 24D 
Är det något parti som du ändå tycker dig stå närmare än de andra partierna? 
(Vilket parti?) 

Vänsterpartiet 
Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Folkpartiet 
Moderata samlingspartiet 
Kristdemokraterna 
Miljöpartiet - de gröna 
Junilistan 
Sverigedemokraterna 
Feministiskt initiativ 
Piratpartiet 
annat parti (ange vilket): _____________ _ 
nej, inget parti 
vet inte/vill ej svara 

FRAGORNA 25AIB STÄLLS TILL PERSONER SOM VAR RÖSTBERÄTTIGADE 
I RIKSDAGSVALET DEN 17 SEPTEMBER 2006 

Fråga 25A 
Röstade du i riksdagsvalet 2006? 

--a= ja 
minns inte säkert, men troligen 

5 nej - 26A -
8 vet inte/vill ej svara - 26A -
9 up ej röstberättigad vid riksdagsvalet 2006 ~ 26A ~ 

... Fråga 258 

V lO~ r Vilket parti röstade du på? 

1 Vänsterpartiet 
2 Socialdemokraterna 
3 Centerpartiet 
4 Folkpartiet 
5 Moderata samlingspartiet 
6 Kristdemokraterna 
7 Miljöpartiet - de gröna 
8 Junilistan 
9 Sverigedemokraterna 

10 Feministiskt initiativ 

AID~ 
11 Piratpartiet 
12 annat parti (ange vilket): 
13 röstade blankt 
98 kommer inte ihåg/vet inte/vill ej svara 
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V(Oi 
Fråga 26A 
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 
8 Junilistan 
9 Sverigedemokraterna 

10 Feministiskt initiativ 
11 Piratpartiet 
12 annat parti (ange vilket): 

Alffl 13 rösta blankt 
skulle inte rösta ~ 26B 95 , 

98 vet inte - 26C -
99 vill ej svara - 27A , 

Fråga 26B 

(l/V Om Du skulle röstat, vilket parti lutar du då närmast åt att ha röstat på? 

1 Vänsterpartiet 
2 Socialdemokraterna 
3 Centerpartiet 
4 Folkpartiet 
5 Moderata samlingspartiet 
6 Kristdemokraterna 
7 Miljöpartiet - de gröna 
8 Junilistan 
9 Sverigedemokraterna 

10 Feministiskt initiativ 

A!ID 11 Piratpartiet 
12 annat parti (ange vilket): 
13 rösta blankt 
98 vet inte/vill ej svara 

vw Fråga 26C 
Vilket parti lutade du närmast åt att ha röstat på? 

1 Vänsterpartiet 
2 Socialdemokraterna 
3 Centerpartiet 
4 Folkpartiet 
5 Moderata samlingspartiet 
6 Kristdemokraterna 
7 Miljöpartiet - de gröna 
8 Junilistan 
9 Sverigedemokraterna 

10 Feministiskt initiativ 
11 Piratpartiet 

A-n1 12 annat parti (ange vilket): 
13 rösta blankt 
98 vet inte/vill ej svara 



18 

Fråga 27A 

\J \\v 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 SVARSKORT 27AIB I 
1 mycket nöjd 
2 ganska nöjd 
3 inte särskilt nöjd 
4 inte alls nöjd 
8 vet inte/vill ej svara 

Vll) 
Fråga 27B 
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? 

I SVARSKORT 27AIB I 
1 mycket nöjd 
2 ganska nöjd 
3 inte särskilt nöjd 
4 inte alls nöjd 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 28 

I SVARSKORT 28 I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4; • • • • • • • • • • • ➔ 

t t 
ingen mycket stark 

samhörighet alls samhörighet 

I I NOTERA SVARSNUMMER OCH 98 FÖR VET INTENILL EJ SVARA I 
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 

'V B Och hur stark samhörighet känner du med den region/det län där du bor? 

Vll~ ups samhörighet med någon region/län --

t C Och hur stark samhörighet känner du med Sverige? 

\/llh ups samhörighet med Sverige 

t D Och hur stark samhörighet känner du med Europa? 

V\l, ups samhörighet Europa 

v11i Fråga 29A 
Hur stolt är du över att vara svensk? Svara med hjälp av kortet. 

I SVARSKORT 29AIB. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. I 
1 mycket stolt 
2 ganska stolt 
3 inte särskilt stolt 

~11( 4 inte alls stolt 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 
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Fråga 29B 

\J\ldl 
Hur stolt är du över att vara medborgare i Europeiska unionen? Svara med hjälp av 
kortet. 

I SVARSKORT 29AIB I 
1 mycket stolt 
2 ganska stolt 
3 inte särskilt stolt 

~\\'1 
4 inte alls stolt 
7 annat svar: 
8 vet inte/vi/I ej svara 

v1tD 
Fråga 30 
Allmänt sett, vilken är din inställning till EU? 

SVAR SK ORT 30. LÄS UPP SVAR SALTERNA TIVEN. I 
1 mycket positiv 
2 ganska positiv 
3 varken positiv eller negativ 
4 ganska negativ 
5 mycket negativ 

~\1P 
6 ingen uppfattning 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 31A 
På den här skalan vill vi att du placerar ut de olika partierna efter hur du uppfattar 
partiernas allmänna inställning till EU. Om du inte känner till något eller några av 
partiernas ståndpunkter, säg bara till. 

I SVARSKORT 31AIB I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

111;; • • • • • • • • • • f 
,JO 

l 
negativt till EU I I positivt till EU I 
STÄLL NEDANSTAENDE FRAGOR. NOTERA 98 FÖR VET 

t INTE/VILL EJ SVARA. 

Var någonstans på skalan skulle du placera ( ... parti ... )? 
'1JY.. A Moderata samlingspartiet? 
.IJ_1g- B Miljöpartiet - de gröna? 

~ C Socialdemokraterna? 

.Y..l7t1 D Folkpartiet? 

~ E Vänsterpartiet? 
yu.h F Centerpartiet? 

~ G Kristdemokraterna? 

~ H Junilistan? 

'{It~ I sverigedemokraterna? 
l.l;JD J Feministiskt Initiativ? 

tdl K Piratpartiet? 

l 
Fråga 31B 
Var någonstans på skalan skulle du vilja placera dig själv? 

FÖRKLARA - OM SA BEHÖVS-ATT DENNA FRAGA GÄLLER UPS EGNA 
ALLMÄNNA INSTÄLLNING TILL EU. 

~ ups egen placering när det gäller ups allmänna inställning till EU 
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Fråga 32 
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 ät och försöker lösa? 

up nämner fråga eller problem 
up nämner inte fråga eller problem :.- 33 
vet inte/vill ej svara - 33 

fråga(or)/problem: () l 3'lA - 0 l'33.J 

{lfl,Pfn14$J V(J~l It - Vö 32 E 

I TILLÄGGSFRAGA FÖR FYLLIGA SVAR I 
Är det ytterligare någon fråga eller problem som du tycker det är viktigt att den Euro
peiska Unionen gör någonting ät och försöker lösa? 

ja 
nej 

jNS~ I O l~A-ö 13jJ 

----------------'~- 33 
vet inte/vill ej svara --------------~- 33 

Vilken eller vilka ytterligare frågor eller problem? 
fråga(or)lproblem. __________________ _ 

Fråga 33 
Vad anser du att medlemskapet i EU hittills har inneburit för Sverige inom följande 
områden? 

SVARSKORT 33. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. 

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

I 

LÄS UPP ETT POLITIKOMRADE I SÄNDER OCH NOTERA SVARSNUMMER I 
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 prisnivån på livsmedel? 

I brottsbekämpningen? 
J företagens villkor? 
K högre utbildning/forskning 
L invandrare och flyktingar? 

M den nationella självständigheten? 
N möjligheten att påverka utvecklingen i EU? 
0 kvaliteten på den offentliga servicen? 
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Fråga 34 
Enligt din mening, i vilken utsträckning bör besluten inom följande områden fattas på 
nationell nivå respektive på EU-nivå? 

SVARSKORT 34 I 

1 2 

i 
uteslutande på 
nationell nivå 

3 4 

STÄLL NEDANSTAENDE FRAGOR. 
NOTERA 8 FOR VET INTENILL EJ SVARA. 

5 

-
6 7 

-- - -
i 

uteslutande på 
EU-nivå 

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 utbildnings- och forskningspolitik? 

I skattepolitik? 
J politik när det gäller flyktingar och invandring? 
K räntepolitik? 
L utrikes- och säkerhetspolitik? 

M jakt- och viltvårdspolitik? 
N fiskepolitik? 

Fråga 35 
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? 

I SVARSKORT 35. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. 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 

it---+---+ LÄS UPP FÖRSLAGEN ETT I TAGET OCH NOTERA SVARSNUMMER I 

Om du använder svaren på det här kortet, vilken är din åsikt om följande förslag: 
V/I:,!, A Sverige bör utträda ur EU? 
Vll,I.{ B Sverige bör införa euro som valuta? 
1/.JJ:li' C EU bör ej uppta fler länder som medlemmar i unionen? 
yjJJg D Sverige ska delta fullt ut i EU:s försvarssamarbete? 

VJ~'t
W& 
~ 
1!09 
J/W 

E återinföra strängare gränskontroller mellan EU-länder? 
F minska jordbruksstödet inom EU? 
G EU bör ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik? 
H Turkiet bör ges medlemskap i EU? 
I EU bör bidra till att stärka fackföreningarnas ställning? 
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Fråga 36 

v,1--v Vilken är din inställning till EU:s nya grundfördrag, det så kallade Lissabonfördraget? 

I SVARSKORT 36. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. I 
1 mycket positiv 
2 ganska positiv 
3 varken positiv eller negativ 
4 ganska negativ 
5 mycket negativ 
6 ingen uppfattning 

~\1(2-- 7 känner ej till fördraget 
77 annat svar. 
98 vet inte/vill ej svara 

v,1-,; Fråga 37A 
Ar du i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen 
bestämd åsikt i frågan? 

I SVARSKORT 37A I 
rlr= i huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 

i huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 
3 ingen bestämd åsikt i frågan - 37C -
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara - 37G -

Fråga 37B .. Har du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner du dig mera tveksam? "' 
\J\111 

1 bestämd uppfattning 
2 mera tveksam 
7 annat svar: 

Å\11f 8 vet inte/vi/I ej svara 

V\,5 
Fråga 37C 

ANVÄND PARTIFORKORTNINGARNA I FRAGA 36G OCH FRAGA 360: 
V= VÄNSTERPARTIET, S=SOCIALDEMOKRA TERNA, C=CENTERPARTIET, 

FP=FOLKPARTIET, M=MODERATERNA, KD=KRISTDEMOKRA TERNA, 
MP=MILJOPARTIET, JL=JUNILISTAN, SD=SVERIGEDEMOKRATERNA, 
Fl=FEMIN/ST/SKT INITIATIV, PP=PIRATPARTIET. ÖVRIGA PART/NAMN 
SKRIVS UTAN FÖRKORTNINGAR. OVRIGA SVAR SKRIVS NED 
ORDAGRANT. 

Vilket eller vilka partier är enligt din mening för ett fortsatt svenskt medlemskap 
i EU? Vl~S'V Vl":t-S°.ff vr:t-S"Nf> \I l~'=FI 

vr~'S'S v•~~ 1-4 v,➔'5'~l. v•~-fi> 
Al~S" parti(er): v ,~s c.., \/1-:}--S Ko vr+s-~o v•~s-M. 

98 vet inte/vill ej svara/minns ej 

\J\~ 
Fråga 37D 
Vilket eller vilka partier är enligt din mening emot ett fortsatt svenskt medlemskap 
i EU? VI~ V \/1+'9~f V 1)-C-H~ Vl':l-t=t"r 

v P'~ Vn-<-..., v• ~<. ~L. v,-:J.c. -f.f 
A1+c. parti(er): v11-"c.. v•'H. ~ v11-c. ~t> v, ➔c..~ 

98 vet inte/vi/I ej svara/minns ej 
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Fråga 38 

v8';\- 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. 

I SVARSKORT 38 I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iE: • • • • • • • • • • 
r 

➔ 

i 
I mycket negativt I I mycket positivt I 

~ 
I ANGE SVARSNUMMER. NOTERA 98 FOR VET INTENILL EJ SVARA. I 

-- ups placering när det gäller inställning till ett slags Europas Förenta Stater 

ij\f"~ Fråga 39 
Kan du säga hur många länder som idag är medlemmar i EU? 

X I SVARSKORT 39. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. I 
1 12Iänder 
2 20Iänder 

d> 27 länder 
4 32Iänder 
8 nej, känner inte till 
9 vill ej svara 

v\l~ 'f-.. 
Fråga 40 
Kan du också säga hur många EU-länder som idag har infört euro som valuta? 

I SVARSKORT 40. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. I 
1 9 länder 
2 12Iänder 

16Iänder 
4 27 länder 
8 nej, känner inte till 
9 vill ej svara 

'1\&b 
Fråga 41 
Vet du i vilken av följande städer EU-kommissionen har sitt högkvarter? 

)( 
I SVARSKORT 41. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. I 

1 Paris 
2 Strasbourg 
3 Bonn 

Bryssel 
8 nej, känner inte till 
9 vill ej svara 

v\f\ 'f. 
Fråga 42 
Kan du säga hur många representanter Sverige har i Europaparlamentet efter valet 
den 7 juni? 

ja, antal representanter: IC/zo 
995 nej 
998 vet inte/vi/I ej svara 
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Fråga 43 
Varje halvår byter EU ordförandeland. Kan du säga vilket land som är ordförandeland 
från och med den 1 juli i år? 

995 
998 

995 
998 

ja, ordförande/and är: .. · __ ...::ö___.lS..._2-=----
nej 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 44 
Kan du säga hur många ledamöter som sitter i Sveriges riksdag? 

ja, antal ledamöter .. · ________ _ 
nej 
vet inte/vill ej svara 

Fråga 45 
Jag ska nu läsa upp några påståenden och jag vill att du för vart och ett av dem sä
ger om de är riktiga eller felaktiga. Är du osäker på svaret kan du säga att du inte 
känner till om påståendet är riktigt eller felaktigt. 

"•~ VL8S-
llLil-
JlJ.il 

~ 
~ 

Y!i2. 
JllJl 
Vl?Z.. 
!(fil 

J!t& 

v,~z. 
, ~s~c. 

z;.. :z licts i ~\i 

I 

A 
B 
C 
D 

E 
F 
G 

H 

I 
J 
K 

~ :: De-.. k.-t'""k 
'1-:-~iA l~d 
5 = ~\l\'-ilu., 
6 z I r-1 c..-e{ 

i-- .. t~~ 
r ~ tJtJ~'t:, 

'1 r i7c..-'v~w{ 
JO :1 Sr--1'~ 

SVARSKORT 45 I 
1 riktigt påstående 
5 felaktigt påstående 
8 känner inte till 
9 vill ej svara 

LÄS UPP ETT PASTAENDE I TAGET OCH NOTERA SVARSNUMMER 

Spanien är medlem i EU. 
en euro är idag värd mer än elva svenska kronor. 
Europaparlamentet stiftar alla lagar inom EU. 
nästa val till Europaparlamentet är 2014. 

Europaparlamentet kan avsätta EU-kommissionen. 
de flesta partier i riksdagen är emot ett svenskt medlemskap i EMU. 
Socialdemokraterna (PES) är den största partigruppen i det nyvalda 

Europaparlamentet i Bryssel/Strasbourg. 
sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av lönen 

från den första sjukdagen. 

den öppna arbetslösheten i Sverige är mindre än 5 procent. 
nästa val till riksdagen är 2010. 
Sedan riksdagsvalet 2006 har Sverige haft en Socialdemokratisk 

enpartiregering. 

u i: ,,· e,c.,~~ 

ri ~ 1,i~ 

I 
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Fråga 47 
På det här kortet finns en skala. 

I SVARSKORT 47 I 
Jag skulle vilja att du använder skalan för att ange hur mycket du gillar eller ogillar 
några av partiernas kandidater i Europaparlamentsvalet. 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 
~ • • • • • • • • • • • ➔ 

l l l 
ogillar varken gillar gillar 
starkt eller ogillar starkt 

LÄS UPP EN PERSON I TAGET OCH FRAGA NEDANSTAENDE FRAGA. OM 
UP INTE KÄNNER TILL PERSONEN NOTERA 96. NOTERA 98 FOR VET 
INTE/VILL EJ SVARA. UP FAR INTE GA TILLBAKA OCH ÄNDRA SITT SVAR I 
FOREGAENDE FRAGA 

Var skulle du vilja placera ( ... kandidat ... )? 
A Eva-Britt Svensson? 
B Marita Ulvskog? 
C Lena Ek? 
D Marit Paulsen? 

E 
F 
G 
H 
I 

J 
K 
L 
M 

Gunnar Hökmark? 
Ella Bohlin? 
Carl Schlyter? 
Sören Wibe? 
Sven-Olof Sällström? 

Gudrun Schyman? 
Christian Engström? 
Alf Svensson? 
Anna Hedh? 

Fråga 48 
Nu skulle jag vilja ställa några frågor om de svenska EU-parlamentsledamöterna. 

SVARSKORT 48. LÄS UPP FRAGORNA EN I TAGET. JA=1, NEJ=S, 
VET INTE/VILL EJ SVARA=8. 

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? 
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Fråga 49A 
Inför årets val till Europaparlamentet, läste du någon valbroschyr eller liknande tryck-

Vl~J 
sak från något parti? 

I FRAGORNA 49A-F NOTERAS ALLA PARTIER UP NÄMNER. ANVÄND 
PART/FÖRKORTNINGARNA MED MELLANSLAG EFTER VARJE PARTI: 
V= VÄNSTERPARTIET, S=SOCIALDEMOKRA TERNA, 
C=CENTERPARTIET, FP=FOLKPARTIET, M=MODERA TERNA, 
KD=KRISTDEMOKRATERNA, MP=MILJÖPARTIET, JL=JUNIL/STAN, 
SD=SVERIGEDEMOKRA TERNA, Fl=FEMIN/ST/SKT IN/TIA T/V, 
PP=P/RA TPARTIET ÖVRIGA PART/NAMN SKRIVS UTAN 
FÖRKORTNINGAR. 

Q 
ja 
nej - 49B -
vet inte/vill ej svara - 49B 

"24l Mr' 
, 

v,tf'Jc.. \12.C.,j bVl 

Från vilket eller vilka partier?✓ Il Z."I~ 'Ff \1-Z..~ JL 
A'-'1"3 vz.t,1 V Z.'1'!>1-1 "Z.'13 ,0 
\rZ..½3F< 

parti(er): V 'Z-'1,.s Il ~t.t~ ÅO V 2.'1'3 ff 

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

VL44 
Fråga 49B 
Inför årets val till Europaparlamentet, besökte du något av partiernas hemsidor på 
Internet? 

-1 ja 
5 nej - 49C , 

8 vet inte/vi/I ej svara :;.. 49C 
'VZ.'-14\J " 2..1-t '-I f-t v2..1-11tk-t \r t. tf '1 :w: ' .. Vilket eller vilka partier? V 2.'-,4 '5 V Z..4'1 t-t uz<tt, :IL V Z.(f '-f .p .p 

r 
V Z. 'f'.tC V l.4'-, KO V Z-44 .S{) V Zl/t, ~ 

parti(er): A'-'f't 

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

V24S 
Fråga 49C 
Inför årets val till Europaparlamentet, var du på något valmöte eller annat arrange-
mang som anordnats av något parti? 

C 
ja 
nej - 49D -
vet inte/vill ej svara 

V 2.'-15' fi" VZVsP-tf> ::,, 49~ 
\/Z4SV V2.l.fS I 

Vilket eller vilka partier? v 2JfS"'S VZ,.ll'Sf" V 'Z.4 'S ~ L '\fZ,'15'"-J>f> 
'/Z'frC.. V2.LtS" 1(0 VZ'f-S- .:So V 2't-r"VR 

parti(er): ,+2.4S" 

6 kommer inte ihåg från vilket eller vilka partier/vet inte 
9 vill ej svara 
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Fråga 49D 

VZ.Y(. Inför årets val till Europaparlamentet, fick du något personligt besök i din bostad eller 
blev du ugprinqd av något parti? 

I SVARSKORT 490 I 
~ 

1 ja, personligt besök 
- 2 ja, blev uppringd 

3 ja, både personligt besök och uppringd 
5 nej :;: 49E 
8 vet inte/vill ej svara ..... 49E 

V~"J~V V2C/(.,."1 \TZ!.f(.. -.:.11.... - V2.Lf40Vft .. Från vilket eller vilka partier? V Z..4(.. .S VZ..4le ICD VJ.'11.o SD 
~ V L'tG. c:.- V 'Z.l.f" 1-fP IJZ..'tf.o~I 

parti(er): V!J1~"ff ~t1t,: ~Z</1. ~.p A2-c.,' 

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

v2tn- Fråga 49E 
Inför årets val till Europaparlamentet, var du i personlig kontakt med någon valarbeta-
re på din arbetsplats? 

--1 ja 
5 nej - 49F -
8 vet inte/vill ej svara 

v2.L.f~ V vz.ctpi \1'2-t.f~~D:,, 49F 

1/2.Y~.S \11..4:'l,t<.O Vl..<-f+~I .. Från vilket eller vilka partier? VZ.l.fl'.lf ... V Z.'1=1~ V Z.S.,~ 'f J> 
V'Z.'f'.µ"P V~tt:1-V'- "2.'{"=1-0l/ff. 

JAZ.'-A-parti(er): 

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

V-2.}-I~ Fråga 49F 
Inför årets val till Europaparlamentet, såg du något av partiernas reklaminslag 
på TV? V2.4iit \f 24'3M \IZ.(fl.Sb 

Vt..'-tgS V2J.f~ a-<T> V2.'-ifft 

71= ja, vid flera tlllfällen V Z..'1 f c. 'v 2..~, 'IIP V Z-4V {>P 
AZ'tr Ja, vid något tillfälle V Z.«-1'1 ~-f V Z.4. g jl- V Z.4f 6\.,t 

5 nej - 49G ::: 8 vet intelvifl ej svara - 49G 

.. 
Vilket eller vilka partier stod bakom Inslagen? ... 

parti(er): 

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

V2'1"J Fråga 49G 
Inför årets val till Europaparlamentet, försökte du övertyga någon famlljemedlem, 
bekant eller andra personer att rösta på något visst parti? 

1 ja 
5 nej 

A2JfJ 7 annat svar: 
8 vet inte/vi/I ej svara 



1 
5 
9 

VU3 

1 
2 
3 
9 

► 
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AVSLUTNINGSVIS NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV 

Fråga 50A 
Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av grupper
na på det här kortet tillhör du? 

SVARSKORT 50A. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. 
FLERA SVARSALTERNATIV ÄR MÖJLIGA. 

förvärvsarbetande (även sjukskriven och föräldraledig) vz.~A 
arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder VZSZ> B 
genomgår arbetsmarknadsutbildning V 2. S?,c:._ 
arbetssökande/arbetslös V 2S()P 
ålderspensionär/avtalspensionär V l. st, G 
har sjuk- eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag) V z..S"O "F 
hemarbetande V2.~ 
studerande V Z~ \f 
annan grupp (ange vilken): V2S'bl/AZ:io ----1,~-----------
vet inte/vill ej svara 

Fråga 50B 
Har du tidigare haft förvärvsarbete 

ja 
nej 
vill ej svara 

Fråga SOC 
Vilket yrke har/hade du? 

52A 
52A 

TILLÄGGSFRAGA FOR ATT 
FÖRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN 

Vilket slags arbete sysslar/sysslade 
~ Du huvudsakligen med? 

yrke/sysse/sättning: __ 0_~_5:_:z_,-t--/~{A_V_~ __ z.,_/_e_f_~_'X-_i-l_l:..:_:·:. __ _ 

FRAGAN STÄLLS BADE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE 
YRKESVERKSAM UP. OM UP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVÄNDS 
FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH "SYSSLADE". 

Fråga 50D 
Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt i veckan? 

SVARSKORT 500. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. 

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

Fråga SOE 
Vilken är/var den huvudsakliga verksamhet n på din arbetsplats? 

verksamhet: () Z.5'-1 1/0 · ~ ~ 
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Fråga SOF 
Vilken av de följande yrkesgrupper hör/hörde du till? 

VU5 FORMULERINGEN SOM DU HÖRDE TILL ANVANDS OM UP TIDIGARE VARIT 
YRKESVERKSAM, OCH FRAGAN SKA DA AVSE UPS SENASTE YRKE. 

I SVARSKORT 50F I 
TILLÄGGSFRAGOR FÖR 
"ANSTÄLLDA (Kod 1-5!" 

~t$1.Har/hade Du fast anställning 
1 tjänsteman (tillsvidareanställning)? 
2 tjänsteman med arbetsledande funktion 1 ja 

3 tjänsteman med företagsledande funktion ~ 
5 nej 

ls2,~ 7 annat svar: 
8 vet inte/vi/I ej svara 

4 arbetare Har/hade Du eget företag 
5 arbetare med arbetsledande funktion V251" vid sidan om Din anställning? 

1 ja 

7 jordbrukare: ingen anställd 5 nej 
~2~ 7 annat svar: 

8 jordbrukare: en eller flera anställda 8 vet inte/vi/I ej svara 
Arbetar/arbetade Du 

9 företagare: ingen anställd regelbundet med någonting 

10 företagare: 1-9 anställda v2~g annat vid sidan av Din 

11 företagare: 10 eller fler anställda 
ordinarie anställning? 

1 ja 
5 nej ~ 
7 annat svar: A Z _ 
8 vet inte/vill ej svara 

77 annat svar: A~ 
98 vet inte/vi/I ej svara 

Vz59 
Fråga SOG 
Arbetar/arbetade du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst? 

I SVARSKORT 48G I 
1 statlig 
2 kommunal 
3 landstingskommunal 
4 privat 
7 annat svar: AZ~ 
9 vill ej svara 

t/M 
Fråga 51 
Hur stor uppskattar du risken är för att du inom det närmaste året blir arbetslös? 

OBS. FRAGAN STALLS ENDAST TILL FÖRVARVSARBETANDE. 
VISA SVARSKORT 51 OCH LAS UPP SVARSALTERNATIVEN 

1 mycket stor 
2 ganska stor 
3 varken stor eller liten 
4 ganska liten 
5 mycket liten 
8 vet inte/vill ej svara 
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Fråga 52A 
Under det senaste året har läget på den svenska arbetsmarknaden försämrats. På 
det här kortet finns ett antal olika problem som en del människor råkat ut för på ar-
betsmarknaden. Har du personligen under det senaste året råkat ut för något eller 
några av dessa problem? 

v2J,.\ I SVARSKORT 52A/8. FLERA SVARSALTERNATIV ÄR MÖJLIGA I 
-1 ja 

5 nej ~ 528 -
8 vet inte/vill ej svara - 528 , 

I OMJA I .. Vilket eller vilka av dessa problem har du råkat ut för? r 

\l2'L..1 vid något eller några tillfällen försökt få arbete de senaste 12 månaderna, 
men inte fått något 

..,u'}-2 försökt få arbete heltid, men endast fått arbeta deltid 
~1.1---3 tvingats ta arbete under mina kvalifikationer 

~z,S--4 blivit permitterad/friställd men fått nytt jobb inom tre månader 
vzi.b-5 blivit permitterad/friställd och gått arbetslös mer än tre månader 
V Z.lit -s genomgått arbetsmarknadsutbildning 
vt1,f-, fått sjuk- eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension), 

delvis p g a arbetsmarknadsskäl 

VlC.'i - a arbetat i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
vao- 9 råkat ut för problem i egenskap av företagare (ange vilket): 

ö 2..1-~ 
vJ,':f I 77 råkat ut för något annat problem på arbetsmarknaden(ange vilket): 

vt..:rz -A 1.7' 
98 vet inte vill ej svara 

V1.-:t3 
Fråga 52B 
Är det någon eller några i ditt hushåll som under det senaste året råkat ut för något 
eller några av dessa problem? 

I SVARSKORT 52A8 I 
1 ja 
5 nej 
8 vet inte/vill ej svara 

Fråga 53A 

v2r11 Bedriver du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesut-
bildning? 

OBS! UP SOM PA FRAGA 50A SVARAT STUDERANDE SKA ENDAST HA 
TILLÄGGSFRAGAN. 

C 
ja 
nej ..... 538 : 
vill ej svara - 538 

Studerar du på heltid eller deltid? 

Vl~1 heltid 
2 deltid A2:,5 7 annat svar: 
9 vill ej svara 
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Fråga 53B 
Vilken skolutbildning har du genomgått/vilken skolutbildning genomgår Du? 

Vl-:Jfo 
I TILLÄGGSFRAGA FÖR FYLLIGA SVAR I ;:,, Har Du någon annan 

praktisk eller teoretisk 
utbildning? 

1 ej fullgjort folkskola/grundskola 
eller motsvarande skola 

2 folkskola/grundskola eller enbart 6- eller 7-årig folkskola/8- eller 9-årig 
motsvarande obligatorisk grund-, enhets- eller kommunal mellanskola 
skola 

3 yrkesskola yrkes- lärlingsskola, verkstadsskola, 
1-årig handelsutbildning 

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, ej forskarut-
bildning 

11 universitet/högskola examen, ej forskarutbildning 
12 universitet/högskola forskarutbildning: examen eller studerande på 

denna nivå 

77 annan utbildning: /r2-~ 
98 vet inte/vill ej svara 

OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-12 ÄR TILLÄMPLIGA BEHÖVER 
ENDAST DET SOM HAR HÖGST NUMMER MARKERAS. VI ÄR ENDAST 
INTRESSERADE AV DEN HÖGSTA NIVA UP STUDERAR ELLER STUDERAT 
PA. VID TVEKSAMMA FALL ANTECKNA UPS SVAR VID ''ANNAN UTBILDNING". 

\ll":rt Fråga 54 
Är du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller 
någon annan yrkesorganisation? 

C 
ja 
nej - 55 ,. 
vill ej svara - 55 ,. 

Vilken organisation är du medlem av? 
~ 

organisationens namn: ~ "l':l-1' Ltlö 2 7' ?--A V/JZZ'j;_3 
I 

ANTECKNA INTE FÖRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET. OM 
UP NÄMNER NAMNET PA EN FACKLIG HUVUDORGANISA TION (LO, TCO 
ELLER SAGO), SKA DU FRAGA VILKET FÖRBUND UP TILLHÖR OCH 
ANTECKNA DETTA. SOM FÖRETAGARORGANISATION RÄKNAS OCKSA 
JORDBRUKARORGANISA TION. 
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c,z..-=i-g 
Fråga 55 
Ar du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? 

C 
ja 
nej - 56A ~ 

vill ej svara - 56A -

Vilket parti eller politisk organisation är du medlem i? 

parti: ö'Z.'::/-fl l8 'tcut·it;,d ) 
politisk organisation: 

;;-

SKRIV UPP NAMNEN PA DET PARTI/DE ORGAN/SA TIONER UP NÄMNER. 

I FLER ÄN EN ORGAN/SA TION KAN FOREKOMMA. 

v1.":}1 
Fråga 56A 
Hur ofta brukar du gå på gudstjänst eller på möte i svenska kyrkan, i någon frikyrka 
eller någon annan kyrka eller religiöst samfund? 

I SVARSKORT 56A. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. I 
SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS OCKSA TEX RADIO- OCH TV-
GUDSTJÄNST OCH SJUKHUSANDAKT. 

1 aldrig ..... 57A 
~ 

~ 

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 

A 2~7 7 annat svar. 
8 vet inte/vill ej svara - 57A -

Fråga 56B .. Brukar du för det mesta gå i svenska kyrkan, i någon frikyrka eller i någon annan .. 
V2~0 kyrka eller religiöst samfund? 

1 svenska kyrkan 
62/lOA 2 frikyrka (ange vilken): 

3 annan kyrka eller religiöst samfund (ange vilken): 62:iO~ 
7 annat svar. AZ.'l..C> 
8 vet inte/vill ej svara 

Y1ol Fråga 57A 
Här kommer två frågor om din hälsa. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 
Svara med hjälp av skalan på kortet. 

I SVARSKORT 57A I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

,E • • • • • • • • • • • ) 

t t 
mycket mycket 
dåligt gott 

\JI 
ANGE SVARSNUMMER. NOTER 98 FOR VET INTENILL EJ SVARA. I 

-- ups egen bedömning av sitt hälsotillstånd 
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Fråga 57B 

-yi.fl.-· FRAGAN STALLS EJ TILL PERSONER SOM I FRAGA 50A SVARAT ATT DE 
AR ALDERSPENSIONARER 

Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månader-
na? 

I SVARSKORT 57B. LAS UPP SVARSALTERNATIVEN. I 
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: A -z.g Z.. 
8 vet inte/vi/I ej svara 

~zJ3 
Fråga 58 
När det gäller ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in 
på din situation? 

I SVARSKORT 58. LAS UPP SVAR SALTERNA TIVEN. I 
1 gift/sammanboende 
2 ensamstående: änka/änkling 
3 ensamstående: frånskild 
4 ensamstående: aldrig gift 
7 annat svar: AZV 
8 vill ej svara 

V lf-< Fråga 59 
Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av följande alternativ stämmer då 
bäst? 

I SVARSKORT 59. LAS UPP SVARSALTERNATIVEN. I 
1 arbetarhem 
2 tjänstemannahem 
3 högre tjänstemannahem 
4 jordbrukarhem 
5 företagarhem 

AZ '6'-t 7 annat svar: 
8 vet inte/vi/I ej svara 

vzt~ Fråga 60A 
Hur många personer ingår i ditt hushåll? 

TILL PERSONER I HUSHALLET RAKNAS INTE INNEBOENDE 
ELLER ANSTALLDA. 

~ antal personer: I OM SVAR 1 PERSON :,1111 61A I 
77 annat svar. ~ ~ ~ AitS: 
98 vill ej svara ·-
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VZ.~b 
Fråga 60B 
Finns det några barn under 18 år som ingår i ditt hushåll? 

1 ja 
5 nej AZ'Mo 7 annat svar: 
8 vill ej svara 

OM UP SVARAR JA, FRAGA EFTER VARJE BARNS KON OCH ALDER 
(NOTERA 1 FOR POJKE OCH 2 FLICKA SAMT0-17 FOR RESPEKTIVE 
BARNS ALDER) 

barnets/barnens kön och ålder: \.t 'Z. 4i ~: ~l 
2 I, I V 9~-:: 14],-, VZ~::Au.,~ 

VZJVJ 
Fråga 61A 
Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av alterna-
tiven på det här kortet. 

I SVARSKORT 61AIB/C. LAS UPP SVARSALTERNATIVEN. 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 annat land i Europa 
7 land utanför Europa A:2-10 77 annat svar: 

98 vet inte/vill ej svara 

\}l}il 
Fråga 61B 
Och var någonstans har din far huvudsakligen vuxit upp? 

I SVARSKORT 61/AIB/C I SOM FARA VSES AVEN ANNAN 
PERSON I ROLLEN AV FAR. 

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 

Jt2 e; {_ 77 annat svar: 
98 vet inte/vill ej svara 

vz~ l 
Fråga 61C 
Och var någonstans har din mor huvudsakligen vuxit upp? 

I SVARSKORT 61/AIB/C I SOM MORA VSES AVEN ANNAN 
PERSON I ROLLEN AV MOR. 

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 

~Z'/_2 77 annat svar: 
98 vet inte/vill ej svara 
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Fråga 62A 

\JZ.'1> 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: A 2. ~ 3 

\1:2 OM 
Fråga 62B 
Hyr eller äger du eller någon annan i ditt hushåll Din nuvarande bostad? 

1 hyr bostaden 
2 
7 

äger bostaden 'j 
annat svar: A-i. C, 

9 vill ej svara 

Fråga 63 
Här kommer en fråga om dina språkkunskaper. Kan du läsa en kortare text, till ex-
empel en tidningsartikel, på följande språk? 

l SVARSKORT63. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. I 
1 ja, utan problem 
2 ja, med vissa problem 
3 ja, men med stora svårigheter 
5 nej 
8 vet inte/vill ej svara 

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

UPPREPA FRAGAN FOR VART OCH ETT AV SPRAKEN OCH NOTERA 
\V SVARSNUMMER. 

vt-i'S' A engelska 
V.ZjJ! B tyska 
ll'Z2!t- C franska 
v_gjJ_ D spanska 

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

A2e,8 

V2t;? Fråga 64A 
Hur många gånger under de 12 senaste månaderna har du besökt något land i Eu-
ropa utanför Norden? 

I SVARSKORT 64AIB. LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN. I 
1 flera gånger 
2 någon gång 
3 ingen gång 
7 annat svar: 
8 vet inte/vill ej svara 
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Fråga 64B 
Hur många gånger under de 12 senaste månaderna har du besökt något land utan
för Europa? --

SVARSKORT 64AIB 

flera gånger 
någon gång 
ingen gång A _, AA 

annat svar: ~v..,, 

1 
2 
3 
7 
8 vet intelvill-=e1T• s=-v:::a~ra=--------------------

HAR UP VÄGRAT LÄMNA UPPGIFT 
OM SIN RÖSTNING? 

Om up vägrat att besvara fråga 7 A 
eller 7C ska Du nu fråga om up vill 
lämna upplysningar om sin röstning 
på röstkortet. Låt i så fall up själv fylla 
i kortet och själv klistra igen kuvertet. 

Anteckna numret på röstkortet här: 

V'!::ölf 

INTERVJUARENS NOTERINGAR 
EFTER AVSLUTAD INTERVJU: 

V.30 \ Varborup? 

1 ren landsbygd 
2 mindre tätort 
3 förort till stad eller större tätort 
4 stad eller större tätort 
7 ev anm: _______ _ 

lnterviutid? 

antal minuter. -----

D up önskar redogörelse for resultaten av undersökningen 

Intervjuarens eventuella kommentarer till intervjun eller enskilda frågor: 


