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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
År 1989, förenades Central‐ och Östeuropeiska länder efter Sovjetunionens kollaps och i flera länder
hände betydelsefulla politiska förändringar. Dessa förändringar är kända under benämningarna som
“Järnridåns fall” “eller Berlinmurens fall” År 2004 anslöts åtta Öst‐ och centraleuropeiska länder till
Europeiska unionen och de följdes av Bulgarien och Rumänien år 2007.
Vi skulle vilja få veta dina åsikter om dessa två händelser, fallet av den s.k järnridån för tjugo år sedan
och integrationen av Central‐/Östeuropeiska länder i Europeiska unionen.

Q1.

Om man tar hänsyn till förändringarna efter “järnridåns fall” 1989, skulle du hålla med om eller inte
hålla med om följande påståenden?
‐ Håller med ............................................................................................1
‐ Håller inte med ....................................................................................2
‐ [Vet ej/Inget svar] ................................................................................9
a) Dessa förändringar har fört med sig mer frihet för alla i Europa ..................................................1 2 9
b) Dessa förändringar har resulterat i bättre levnadsstandard i Central‐ och Östeuropa ................1 2 9
c) Dessa förändringar har skapat nya möjligheter men bara för den yngre generationen...............1 2 9
d) Dessa förändringar bidrog till att gränser försvann och tillåtandet av fri rörlighet för människor
inom Europa...........................................................................................................................1 2 9
e) Dessa förändringar var bara betydelsefulla för Central‐ och östeuropeiska länder .....................1 2 9
f) Dessa förändringar har givit goda affärsmöjligheter för västeuropeiska företag i Central‐ och
Östeuropa ..............................................................................................................................1 2 9

Q2.

Nu skulle jag vilja be dig att utvärdera dessa förändringars övergripande inverkan. Skulle du hålla med
om eller inte hålla med om följande påståenden?
‐ Håller med ............................................................................................1
‐ Håller inte med ....................................................................................2
‐ [Vet ej/Inget svar] ................................................................................9
a) Livskvaliteten i Central‐ och Östeuropa har ökat påtagligt sedan 1989........................................1 2 9
b) Den situation som rådde i Central‐ och Östeuropeiska länder före 1989 var bättre än dagens. .1 2 9
c) Dessa förändringar har gjort livet mer osäkert i Sverige ...............................................................1 2 9

Q3.

Beträffande konsekvenserna av integrationen av Central‐ och östeuropeiska länder i Europeiska
unionen, skulle du hålla med om eller inte hålla med om följande påståenden?
‐ Håller med ............................................................................................1
‐ Håller inte med .....................................................................................2

‐ [Vet ej/Inget svar] ................................................................................9
a) De har bidragit till att bibehålla säkerhet och stabilitet i Europa som helhet ..............................1 2 9
b) De har skapat problem på grund av förekomsten av för olika kulturer och värderingar bland de
olika länderna i Europeiska unionen ......................................................................................1 2 9
c) De har bidragit till spridandet av demokratiska värderingar och har upprätthållit skyddet av
mänskliga rättigheter i Europa...............................................................................................1 2 9
d) De har bidragit till förlust av arbeten i Sverige .............................................................................1 2 9
e) De har ökat Europeiska unionens betydelse i världspolitiken ......................................................1 2 9
f) De har sänkt den sociala standarden i Europa som helhet............................................................1 2 9
g) De har ökat rikedomen och ekonomisk konkurrenskraft för Europa som helhet.........................1 2 9
h) De har ökat känslan av otrygghet i Europa som helhet ...............................................................1 2 9
i) De har ökat Europas säkerhet genom att tillåta framsteg i kampen mot organiserad brottslighet och
illegal invandring ....................................................................................................................1 2 9
j) De har lett till tillväxt och modernisering av ekonomierna i Central‐ och östeuropeiska länder...1 2 9
k) De har lett till att västeuropeiska länder gör omfattande finansiella överföringar för att hjälpa
dessa länder att moderniseras...............................................................................................1 2 9
l) De har ökat människors möjligheter att röra sig fritt och resa inom den europeiska unionen .....1 2 9
m) De har gjort Europeiska unionen svårare att styra .....................................................................1 2 9
Q4A.

Om den Europeiska unionen skulle överväga att ta in nya medlemsländer i framtiden, vilka enligt dig,
skulle vara de två viktigaste frågorna i följande lista, att ta hänsyn till för Europa som helhet när beslut
fattas?
För Europa som helhet
‐ Frihet och demokratiska värderingar ...................................................1
‐ Europas åldrande befolkning................................................................2
‐ Europeiska unionens roll i världen .......................................................3
‐ Ekonomiska frågor................................................................................4
‐ Stabiliteten vid Europeiska unionens gränser ......................................5
‐ Kulturella och religiösa frågor...............................................................6
‐ Invandringsfrågor .................................................................................7
‐ [Inget andra val] ...................................................................................8
‐ [Vet ej/Inget svar] ................................................................................9

Q4B.

Om den Europeiska unionen skulle överväga att ta in nya medlemsländer i framtiden, vilka enligt dig,
skulle vara de två viktigaste frågorna i följande lista, att ta hänsyn till för Sverige som helhet, när
beslut fattas.
För Sverige
‐ Frihet och demokratiska värderingar ...................................................1

‐ Europas åldrande befolkning................................................................2
‐ Europeiska unionens roll i världen .......................................................3
‐ Ekonomiska frågor................................................................................4
‐ Stabiliteten vid Europeiska unionens gränser ......................................5
‐ Kulturella och religiösa frågor...............................................................6
‐ Invandringsfrågor .................................................................................7
‐ [Inget andra val] ...................................................................................8
‐ [Vet ej/Inget svar] ...............................................................................9
Q4C.

Om Europeiska unionen skulle överväga att ta in nya medlemsländer i framtiden, vilka skulle vara de
två viktigaste frågorna för dig personligen i följande lista, att ta hänsyn till när beslut fattas?
För dig personligen?
‐ Frihet och demokratiska värderingar ...................................................1
‐ Europas åldrande befolkning................................................................2
‐ Europeiska unionens roll i världen .......................................................3
‐ Ekonomiska frågor................................................................................4
‐ Stabiliteten vid Europeiska unionens gränser ......................................5
‐ Kulturella och religiösa frågor...............................................................6
‐ Invandringsfrågor .................................................................................7
‐ [Inget andra val] ...................................................................................8
‐ [Vet ej/Inget svar] ...............................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Kön
[FRÅGA INTE ‐ ANGE TILLÄMPLIGT]

D2.

D11.

‐

[1] Man

‐

[2] Kvinna

Hur gammal är du?
‐

[_][_] år

‐

[00] [AVBÖJANDE/INGET SVAR]

Vilken är den högsta utbildningsnivån som du har nått?
‐

Grundskola ...................................................................................................1

‐

Gymnasieskola..............................................................................................2

‐

Högre utbildning...........................................................................................3

‐

[VÄGRAN] .....................................................................................................9

D4.

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

