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Flash Eurobarometer 213
(European Citizenship)

Country Specific Questionnaire
Sweden

Flash 213 – Awareness of Citizen’s rights

Q1. Undersökningen handlar om medborgarskap i den Europeiska Unionen. Är du
bekant med termen “medborgare i den Europeiska Unionen”?
- Ja och du vet vad det innebär. ......................................................... 1
- Ja, du har hört om det, men är inte säker på vad det innebär? ....... 2
- Nej, du har aldrig hört termen “medborgare i den Europeiska Unionen”. 3
- [VET EJ/EJ SVAR]............................................................................ 9

Q2. Hur väl känner du att du har information om dina rättigheter som medborgare i den
Europeiska Unionen?
ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT
- Mycket väl informerad....................................................................... 4
- Väl informerad .................................................................................. 3
- Inte välinformerad ............................................................................. 2
- Inte informerad alls ........................................................................... 1
- [VET EJ/EJ SVAR]............................................................................ 9

Q3. För varje påstående som jag läser upp, vänligen svara om det är sant eller falskt
ENDAST ETT SVAR PER RAD
- Sant ................................................................................... 1
- Falskt ................................................................................. 2
- [VET EJ/EJ SVAR ............................................................ 9

a. Du behöver be om att bli medborgare av den Europeiska Unionen. ....... 1 2 9
b. Du är både medborgare i den Europeiska Unionen och svensk
medboragre samtidigt............................................................................. 1 2 9
c. Om du önskar, så kan du välja att inte vara en medborgare av den
Europeiska Unionen ............................................................................... 1 2 9

Q4. Faktum är att alla medborgare i EU´s medlemsstater är “medborgare i den
Europeiska Unionen”. Enligt din åsikt, vilka rättigheter har en medborgare i den
Europeiska Unionen?
ENDAST ETT SVAR PER RAD
- Ja, har den rättigheten .................................................... 1
- Nej, har inte den rättigheten .............................................. 2
- [VET EJ/EJ SVAR] ............................................................ 9

a) En medborgare i den Europeiska Unionen har rätt att bosätta sig
i alla Medlemsstater i den Europeiska Unionen, beronde på
särsklida omständigheter...................................................................... 1 2 9
b) En medborgare i den Europeiska Unionen har rätt att få
medborgarskap i vilket annat Medlemsland som helst, i vilket
han har bott i minst 5 år. ....................................................................... 1 2 9
c)

En medborgare i den Europeiska Unionen har rätt att lämna in
klagomål till Europeiska Kommissionen, Europeiska Parlamentet
eller Europeiska Ombudsmannen. ....................................................... 1 2 9

d) En medborgare av den Europeiska Unionen från ett annat
Medlemsland, boendes i Sverige, har rätt att rösta eller ställa
upp som kandidat i kommunala val här. ............................................... 1 2 9
e) En medborgare av den Europeiska Unionen från ett annat
Medlemsland, boendes i Sverige, har rätt att rösta eller ställa
upp som kandidat i riksdagsval här. ..................................................... 1 2 9
f)

En medborgare av den Europeiska Unionen från ett annat
Medlemsland, boendes i Sverige, har rätt att rösta eller ställa
upp som kandidat i val till Europeiska Parlamentet här........................ 1 2 9

g) En medborgare av den Europeiska Unionen som befinner sig
utanför EU har rätt att begära hjälp från vilken ambassad som
helst av Europeiska Unionens medlemsländer, om hans land
inte har någon ambassad där. .............................................................. 1 2 9
h) En medborgare av den Europeiska Unionen som lever i ett
annat medlemsland, har rätt att behandlas exakt på samma sätt
som en medborgare i det landet. .......................................................... 1 2 9

Q5. Är du bekant med “Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna”, vilket också garanterar de grundläggande rättigheterna som
medborgare i den Europeisk Unionen?
ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT
- Ja och du vet vad det är ....................................................................................... 1
- Ja, du har hört om den, men inte säker på vad det är. ........................................ 2
- Nej, du har aldrig hört talas om “Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna”. ........................................................................... 3
- [VET EJ/EJ 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 - ]
- 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

