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Q1. Vet du vad satellitbaserad navigation är?
[LÄS INTE UPP, ETT SVAR TILLÅTET]
- Ja .........................................................................................................1
- Nej........................................................................................................2
- [Vet ej/Inget svar].................................................................................9

Q2. Använder du ett navigationssystem i din bil eller i något annat sammanhang som cykling
eller segling?
[LÄS UPP, ETT SVAR TILLÅTET]
- Ja .........................................................................................................1
- Nej, men jag planerar att skaffa ett......................................................2
- Nej, och jag planerar inte att skaffa något ...........................................3
- [Vet ej/Inget svar].................................................................................9

Q3. Det finns också handhållna navigationsinstrument. Vilken navigationsbaserad service för
sådana instrument skulle du tycka är mest användbara i framtiden?
[LÄS UPP, ETT SVAR TILLÅTET]
- Information om närbelägna restauranger, hotell och teatrar ...............1
- Information om tidtabeller för kollektivtrafik för det område som
du befinner dig i...................................................................................2
- Väderprognoser för området som du är i.............................................3
- Sök- och räddningsoperationer för saknade personer
(skidåkare, vandrare, fiskare...)...........................................................4
- Hjälpa människor med funktionshinder (rådgivning för blinda...) ........5
- Alla dessa ............................................................................................7
- Inga av dessa .....................................................................................8
- [Vet ej/Inget svar].................................................................................9

Q4INTRO.
Innan jag ställer nästa fråga, låt mig förklara några saker om navigationssystem
[LÄS UPP LÅNGSAMT, UPPREPA OM NÖDVÄNDIGT]
-

Navigationssystem används i ett ökande antal sammanhang, som till exempel
bilnavigation, båttrafik, flygtrafik, i jordbruk för att övervaka kemikalieanvändning
Förenta staterna äger och kontrollerar GPS, ett navigationssystem som är huvudsakligen
för militär användning, men som också ställs till civilt förfogande, emellertid utan några
garantier för servicens kvalitet
Ryssland och kina arbetar på att starta ett eget alternativt navigationssystem. Även
dessa är huvudsakligen militära.

Q4a. Enligt din uppfattning, bör Europa sätta upp ett eget navigationssystem, eller bör Europa
förlita sig på amerikanska, ryska eller kinesiska system?
[LÄS UPP, ETT SVAR TILLÅTET]
- EU bör sätta upp ett oberoende system ..............................................1
- det finns inget behov av ett oberoende system ...................................2
- [Vet ej/Inget svar].................................................................................9

Q5. Har du redan hört talas om det europeiska Galileo-projektet?
[LÄS INTE UPP, ETT SVAR TILLÅTET]
- Ja .........................................................................................................1
- Nej........................................................................................................2
- [Vet ej/Inget svar].................................................................................9

Q6.
Galileo är namnet på det positioneringssystem som Europeiska unionen började utveckla för
sju år sedan
För närvarande förefaller det som om det behövs ytterligare offentlig finansiering för att
fullborda Galileo-systemet (c:a 2,4 miljarder euro, vilket är kostnaden för ungefär 400 km
motorväg). Vilket föredrar du:
[LÄS UPP, ETT SVAR TILLÅTET]
- EU bör skaffa de nödvändiga medlen för att slutföra Galileo så
snart som möjligt .................................................................................1
- EU bör inte skaffa extra medel, även om det betyder att
projektet blir betydligt försenat eller helt misslyckas ...........................2
- [Vet ej/Inget svar].................................................................................9

Q7. Vad anser du, skulle ett övergivande av eller kraftig försening av det europeiska Galileoprojektet skada bilden av EU, eller inte skada den?
[LÄS INTE UPP, ETT SVAR TILLÅTET]
- Skulle skada den .................................................................................1
- Skulle inte skada den...........................................................................2
- [Vet ej/Inget svar].................................................................................9

Q8. I allmänhet, är du huvudsakligen positiv eller negativ till att EU startar globalt
betydelsefulla nyskapande teknologiska projekt som kräver stora investeringar?
[LÄS INTE UPP, ETT SVAR TILLÅTET]
- Huvudsakligen positiv ..........................................................................1
- Huvudsakligen negativ.........................................................................2
- [Vet ej/Inget svar].................................................................................9

D1.

Kön [FRÅGA INTE - ANGE TILLÄMPLIGT]
[1]
[2]

D2.

Hur gammal är du?
[_][_]
[00]

D3.

år
[AVBÖJANDE/INGET SVAR]

Hur gammal var du när du slutade läsa på heltid?
[Skriv in DEN ÅLDER DÅ UTBILDNINGEN AVSLUTADES]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Man
Kvinna

år
[LÄSER FORTFARANDE PÅ HELTID]
[ALDRIG LÄST PÅ HELTID]
[AVBÖJANDE/INGET SVAR]

När det gäller din nuvarande sysselsättning skulle du beskriva dig som egen företagare,
löntagare, verkstadsarbetare eller skulle du beskriva dig vara utan yrkesmässig
sysselsättning? Betyder det att du är
[OM ETT SVAR I HUVUDKATEGORIN GES, LÄS UPP RESPEKTIVE UNDERKATEGORIER ENDAST ETT SVAR]
- Egen företagare
Æ i.e. :
- lantbrukare, skogsarbetare, fiskare .............................................................. 11
- affärsinnehavare, hantverkare ...................................................................... 12
- praktiserande akademiker (jurist, läkare, revisor, arkitekt,...) ...................... 13
- företagsledare inom ett företag ..................................................................... 14
- annat .............................................................................................................. 15
- Löntagare
Æ i.e. :
- akademiker (anställd läkare, jurist, revisor, arkitekt) ................................... 21
- vd, direktör eller högsta ledningen................................................................ 22
- ledning på mellannivå ................................................................................... 23
- Offentliganställd............................................................................................. 24
- kontorstjänsteman ......................................................................................... 25
- annan löntagare (säljare, sjuksköterska, etc................................................ 26
- annat .............................................................................................................. 27
- Verkstadsarbetare
Æ i.e. :
- tillsyningsman/förman (gruppledare, etc...) ................................................. 31
- Verkstadsarbetare ......................................................................................... 32
- outbildad verkstadsarbetare.......................................................................... 33
- annat .............................................................................................................. 34
- Utan yrkesmässig sysselsättning
Æ i.e. :
- sköter hemmet............................................................................................... 41
- studerande (heltid) ........................................................................................ 42
- pensionerad .................................................................................................. 43
- arbetssökande ............................................................................................... 44

- annat .............................................................................................................. 45
- [Avböjande] ...................................................................................................................... 99
D6. Skulle du säga att du bor i...?
- storstadsområde.......................................................................................... 1
- annan stad/tätort.......................................................................................... 2
- landsbygd .................................................................................................... 3
- [Avböjande].................................................................................................. 9

