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Public at large
God morgon/eftermiddag, jag heter _ och ringer från FÖRETAG. Jag skulle vilja be dig delta i en kort
undersökning som görs bland medborgare i Europa -- om deras uppfattningar om politik i allmänhet,
och i synnerhet om Europeiska unionen. Jag skulle vara tacksam om du ville hjälpa mig med att
svara, det tar inte mer än 10 minuter. Frågeformuläret är anonymt; dina svar kommer att användas för
att bättre förstå medborgarnas åsikter. Du kan neka att svara på någon av frågorna om du så önskar..
Q1.

Stödjer du eller motsätter du dig i allmänhet [VÅRT LAND]s medlemskap i Europeiska
unionen?
LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR
- Stödjer.............................................................................. 1
- Motsätter mig ................................................................... 2
- [Kan inte bestämma mig] ................................................. 3
- [Vet ej/Inget svar] ............................................................. 9

Q2.

Är det är viktigt för dig att hålla dig informerad om europeisk politik och europeiska
angelägenheter?
LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR
-Ja, mest av personliga skäl ............................................. 1
- Ja, mest av professionella skäl ........................................ 2
- Ja, av båda skälen ........................................................... 3
- Nej.................................................................................... 4
- [Vet ej/Inget svar] ............................................................. 9

FILTER, FRÅGA OM Q2 = 1 ELLER 3 (‘PERSONLIGA SKÄL ELLER BÅDA’)
Q3a. Du nämnde personliga skäl för att hålla dig informerad om europeisk politik. Var vänlig svara
för vart och ett av dem om du anser att det är ett viktigt skäl för dig, eller inte.
LÄS UPP– VÄXLA– ETT SVAR PER RAD
- VIKTIGT ........................................................................ 1
- INTE VIKTIGT ............................................................... 2
- [Vet ej/Inget svar] .......................................................... 9
a) Att känna dig delaktig i byggandet av Europa / känna dig europeisk......... 1 2 9
b) Ha all information för att delta i europeiska debatter, val, etc .................... 1 2 9
c) För att bättre känna till mina rättigheter eller möjligheter som europeisk medborgare
d) För att bättre känna till vad EU-institutioner gör för medborgare ............... 1 2 9
e) För att kunna kontrollera vad faktiska EU-policies är inom vissa områden.1 2 9
f) För att bry mig om vad som händer i andra europeiska länder................... 1 2 9
g) För att kunna ha inflytande över utvecklingen av europeiskt samarbete ... 1 2 9
h) För att känna till Europas roll i världen ....................................................... 1 2 9
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FILTER, FRÅGA OM Q2 = 2 ELLER 3 (‘PERSONLIGA SKÄL ELLER BÅDA’)
Q3b. Du nämnde professionella skäl. Att hålla sig informerad om Europeiska unionen är viktigt för att...
FILTER, OM Q2=3 FRÅGA DÅ
Du nämnde också professionella skäl. Att hålla sig informerad om Europeiska unionen är viktigt för
att...
Ja ..................................................................................... 1
Nej ................................................................................... 2
Vet ej/Inget svar............................................................... 9
a) uppdatera min allmänna kunskap om europeiska frågor ........................... 1 2 9
b) utveckla min kunskap om ämnen som är direkt knutna till min verksamhet1 2 9

FRÅGA ALLA
Q4. Vissa frågor är bara intressanta på nationell nivå och vissa andra på europeisk nivå. Skulle du
vara intresserad av att få veta om människor i andra medlemsstater i den Europeiska unionen delar
dina åsikter om följande ämnen...?
LÄS UPP – VÄXLA – ETT SVAR PER RAD
- Ja................................................................................... 1
- Nej ................................................................................. 2
- [Vet ej/Inget svar] .......................................................... 9
a) den europeiska valutan, euron ................................................................... 1 2 9
b) hur man skapar arbeten i Europa ............................................................... 1 2 9
c) den konstitution som diskuteras för Europeiska unionen ........................... 1 2 9
d) möjligheten att Turkiet i framtiden blir medlem av Europeiska unionen..... 1 2 9
e) faran med fågelinfluensa för Europa .......................................................... 1 2 9
f) säker energiförsörjning ................................................................................ 1 2 9
g) hur man ska konkurrera med Kina eller Indien........................................... 1 2 9
h) bekämpa terrorism och organiserad brottslighet …………………………………. 1 2 9
i) invandring från icke-EU länder .................................................................... 1 2 9
j) skydda miljön ............................................................................................... 1 2 9
k) etiska frågor som stamcellsforskning, abort, homosexuella äktenskap .... 1 2 9
l) tolerans av religiösa uttryck och skydd av mänskliga rättigheter .............. 1 2 9
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Q5.

Enligt din erfarenhet, ger Sveriges regering tillräcklig information till medborgarna om vad som
händer i den Europeiska unionen?
LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR
- Ja .................................................................................... 1
- Nej ................................................................................... 2
- [Vet ej/Inget svar] ............................................................. 9

Q6.
Det finns olika sätt att vara involverad i politik i vid bemärkelse, stads-, regional-, lands- eller
till och med europeisk nivå. Har du gjort något av följande de senaste tre åren? har du...
LÄS UPP – VÄXLA – ETT SVAR PER RAD
- Ja................................................................................... 1
- Nej ................................................................................. 2
- [Vet ej/Inget svar] .......................................................... 9
a) Röstat i ett val eller en folkomröstning (lokal, regional, nationell)? ...........1 2 9
b) Röstat i det senaste valet till Europeiska parlamentet 2004? ..................1 2 9
c) Kontaktat en politiker, regeringsföreträdare eller lokal styrelserepresentant?12 9
d) Arbetat i ett politiskt parti eller en aktionsgrupp?.......................................1 2 9
e) Arbetat i en annan organisation eller sammanslutning .............................1 2 9
f) Skrivit på en petition? .................................................................................1 2 9
g) Fört fram din åsikt i en onlinediskussion / på ett onlineforum? .................1 2 9
h) Deltagit i en offentlig demonstration? ........................................................1 2 9

OM JA PÅ NÅGON FRÅGA I Q6 (DELTAGIT I LOKAL/NATIONELL POLITIK PÅ NÅGOT SÄTT),
FRÅGA:
Q7.

Låt oss anta att du bryr dig om en specifik fråga, som regleras på EU-nivå, och du skulle vilja
uttrycka din åsikt om denna fråga. Vem skulle du föredra att kontakta...
LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR
- En person eller organisation på EU-nivå, eller ............................................1
- En person eller organisation som verkar i ditt land? ...................................2
- [Båda] ..........................................................................................................3
- [Ingen av dem] .............................................................................................4
- [Vet ej/Inget svar].........................................................................................9

Q8a. Skulle du instämma / inte instämma med följande påståenden om information om Europeiska
unionens frågor?
LÄS UPP – VÄXLA – ETT SVAR PER RAD
Ja.....................................................................................1
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Nej ...................................................................................2
Vet ej/Inget svar ..............................................................9
a). Alla europeiska medborgare borde har rätt till rättvis och fullständig information 1
.....................................................................................................2 9
b) Information bör vara allmänt tillgänglig, åtkomlig på medborgarnas egna språk och
lättförståelig ..................................................................................1 2 9
c) Medborgare bör kunna höra och jämföra olika uppfattningar och åsikter om europeiska
frågor ............................................................................................1 2 9
d) Medborgare och sammanslutningar av förtroendevalda ska ha rätt och möjligheter att
uttrycka sina åsikter och att bli hörda...........................................1 2 9
e) Upprättande av riktlinjer, beslutsfattande och administration bör vara transparent,
öppen och så synlig som möjligt ..................................................1 2 9

Q9. Vem borde, enligt din uppfattning, vara huvudansvarig för att informera medborgare om vad den
Europeiska unionen gör och hur det påverkar deras dagliga liv?
LÄS UPP – VÄXLA – ENDAST ETT SVAR
den nationella regeringen................................................1
det nationella parlamentet och politiska partier...............2
Europaparlamentet..........................................................3
Europeiska kommissionen ..............................................4
Utomparlamentariska organisationer (NGO:er) ..............5
massmedia ......................................................................6
annat ...............................................................................7
Vet ej/Inget svar ..............................................................9

Q10. Vem är, enligt din uppfattning, huvudansvarig för att ta hänsyn till medborgares önskemål
angående Europafrågor?
LÄS UPP – VÄXLA - ENDAST ETT SVAR
- den nationella regeringen ............................................................................1
- det nationella parlamentet och politiska partier ...........................................2
- Europaparlamentet ......................................................................................3
- Europeiska kommissionen...........................................................................4
- Utomparlamentariska organisationer (NGO:er)...........................................5
- annat............................................................................................................6
- [Vet ej/Inget svar].........................................................................................9

FRÅGA ALLA
Q11. Det finns flera svårigheter och skäl som människor nämner när de tillfrågas om varför de inte
kontaktar EU direkt i EU-relaterade ärenden. Vilka av dem är de viktigaste skälen för dig
personligen, som hindrar dig från att kontakta ansvariga myndigheter i Europeiska unionen?
LÄS UPP– VÄXLA– ETT SVAR PER RAD
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- VIKTIGT ........................................................................ 1
- INTE VIKTIGT ............................................................... 2
- [Vet ej/Inget svar] .......................................................... 9
a) Språkbarriären
.......................................................................................................................1 2 9
b) Obekant med strukturen, inte säker på vart man vänder sig
.......................................................................................................................1 2 9
c) Jag vet inte vem som är min ledamot i Europaparlamentet
.......................................................................................................................1 2 9
d) Höga kostnader, t.ex. att resa för att demonstrera, eller till och med för ett telefonsamtal
.......................................................................................................................1 2 9
e) Europeiska unionens myndigheter är inte intresserade av medborgarnas åsikter, därför är
det meningslöst att kontakta dem
.......................................................................................................................1 2 9
f) Det är medlemsstaterna, inte Europeiska unionen som beslutar, alltså är det bättre att
kontakta vår nationella regering
.......................................................................................................................1 2 9

Q12.

Vilken av följande källor skulle du använda för att hitta information om den Europeiska
unionen?
LÄS UPP – VÄXLA – ETT SVAR PER RAD
- Använder....................................................................... 1
- Använder inte ................................................................ 2
- [Vet ej/Inget svar] .......................................................... 9
a) Familj, vänner, kolleger .............................................................................1
b) Nationell telefoninformationslinje eller webbplats......................................1
c) Officiell EU-telefoninformationslinje eller webbplats..................................1
d) Internet.......................................................................................................1
e) TV ..............................................................................................................1
f) Radio .........................................................................................................1
g) Dagstidningar.............................................................................................1
h) Europeiska unionens informationskontor ..................................................1

Q13.

2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9

Enligt din uppskattning, hur mycket information om Europeiska unionen, dess riktlinjer och
beslut bidrar Sveriges media med (TV, radio, press, internet,...)?
LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR
- För mycket ....................................................................... 1
- För lite .............................................................................. 2
- Ungefär rätt mängd .......................................................... 3
- [Vet ej/Inget svar] ............................................................. 9

Q14. Beträffande kvaliteten på den information som du får om Europeiska unionen, skulle du hålla
med om följande påståenden?
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- Instämmer

1

- Instämmer inte

2

- [Vet ej/Inget svar]

9

- informationen som jag får om Europeiska unionen går att förstå
........................................................................................... 1 2 9
- informationen som jag får om Europeiska unionen är intressant
........................................................................................... 1 2 9
- informationen som jag får om Europeiska unionen är användbar
........................................................................................... 1 2 9

Q15. Tittar du på TV-kanaler från andra europeiska länder??
[]
- Ja .................................................................................... 1
- Nej................................................................................... 2
- [Vet ej/Inget svar] ............................................................. 9

Q16. Hur ofta tittar du på dem?
Dagligen ............................................................................. 4
Två till tre gånger i veckan ................................................. 3
En gång i veckan................................................................ 2
Då och då ........................................................................... 1
- [Vet ej/Inget svar] ............................................................. 9

Q17.

Om den fanns, skulle du titta på en en engagerande public service TV-kanal för Europeiska
unionen som sänder på ditt språk?
LÄS UPP– ENDAST ETT SVAR
- Ja ..................................................................................... 1
- Nej.................................................................................... 2
- [Vet ej/Inget svar] ............................................................. 9

FILTER OM Q17=1
Q18. Vilken sorts programsättning skulle du vilja se på Europeiska unionens TV-kanal?
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ENDAST ETT SVAR
- Bara nyheter och dokumentärer ..........................................................1
- Nyheter, dokumentärer och kulturprogram..........................................2
- den fulla bredden av program som man normalt får på allmänna nationella kanaler,
inklusive underhållningsprogram ...........................................................3
- [Vet ej/Inget svar]......................................................................... .......9

Q19.

Vilket av följande påståenden ligger närmast din uppfattning?
LÄS UPP – VÄXLA - ENDAST ETT SVAR
- Poltiker i Sveriges Riksdag bör regelbundet diskutera frågor med anknytning till
Europeiska unionens framtid. ...............................................................1
- Poltiker i Sveriges Riksdag bör fokusera på nationella frågor och lämna EUangelägenheter åt EU. ...........................................................................2
[Vet ej/Inget svar] ..................................................................................9

Q.20.

jag kommer att läsa en lista med påståenden. Var vänlig och säg om du lutar åt att instämma
eller inte instämma med dem
LÄS UPP – VÄXLA – ETT SVAR PER RAD
- Instämmer ........................................................................ 1
- Instämmer inte ................................................................. 2
- [Vet ej/Inget svar] ............................................................. 9
a) Europeiska unionen är demokratisk ..........................................................1 2 9
b) Europeiska unionen har en betydande inverkan på mitt dagliga liv ..........1 2 9
c) Europeiska unionen kan spela en aktiv roll i världspolitiken ...............1 2 9
d) Europeiska unionen ägnar sig åt frågor som intresserar mig....................1 2 9
e) Europeiska unionen ägnar sig åt frågor som är för komplexa för mig.......1 2 9
f) Europeiska unionen är bättre skickad än individuella medlemsstater att skydda våra
värderingar och vår levnadsstandard ............................................................1 2 9

Q21. Anser du att Europeiska unionens institutioner är mer öppna, tillgängliga och svarsbenägna än
dina nationella institutioner?
- Ja ..................................................................................... 1
- Nej.................................................................................... 2
- [Vet ej/Inget svar] ............................................................. 9

DEMOGRAPHICS
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D1. Kön [FRÅGA INTE - ANGE TILLÄMPLIGT]
- Man .................................................................................. 1
- Kvinna .............................................................................. 2
D2. Hur gammal är du?:

[_][_] år

- AVBÖJANDE/INGET SVAR .......................................... 99
D3. Hur gammal var du när du slutade läsa på heltid?: [Skriv in DEN ÅLDER DÅ UTBILDNINGEN
AVSLUTADES]
[_][_] år
- ALDRIG LÄST PÅ HELTID ............................................ 00
- LÄSER FORTFARANDE PÅ HELTID ........................... 01
- AVBÖJANDE/INGET SVAR .......................................... 99

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 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
- Verkstadsarbetare
Æ i.e. :
- tillsyningsman/förman (gruppledare, etc...).................... 31
- Verkstadsarbetare.......................................................... 32
- outbildad verkstadsarbetare........................................... 33
- annat .............................................................................. 34
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- Utan yrkesmässig sysselsättning
Æ i.e. :
- sköter hemmet ............................................................... 41
- studerande (heltid) ......................................................... 42
- pensionerad ................................................................... 43
- arbetssökande................................................................ 44
- annat .............................................................................. 45
- (Avböjande)........................................................................................... 99

D5. Vilket parti röstade du på i det senaste nationella valet?
COUNTRY SPECIFIC LIST
- Röstade inte/deltog inte ................................................. 97
- Vid den tidpunkten hade han/hon inte rätt att rösta ....... 98
- Vet ej/Inget svar ............................................................. 99

D6. Bostadsmiljö?
- storstadsområde .............................................................. 1
- annan stad/tätort .............................................................. 2
- landsbygd......................................................................... 3
- AVBÖJANDE/INGET SVAR ............................................ 9
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