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Flash Eurobarometer 263
(The Internal Market: Awareness - Perceptions - Impacts)
Country Specific Questionnaire
Sweden

SURVEY ON INTERNAL MARKET POLICY
1.

GENERAL QUESTIONS

Q1. Vad kommer du att tänka på när du hör orden “Europeiska unionens inre marknad”?
[SKRIV ORDAGRANT]:

………………………………………………………………………………………….

2.

FREE MOVEMENT OF PERSONS AND REGULATED PROFESSIONS

Q2a. Har du arbetat eller arbetar du för närvarande i ett annat EU‐land än ditt “hemland”, d.v.s. där du
bott större delen av ditt liv.
[Ytterligare information specifikt för intervjuarna Med att arbeta menar vi t.ex. arbeta en
längre tid, åtminstone 6 månader eller mer, för ett företag i ett annat land Detta är
exklusive affärsresor, kortvariga utlåningar från ditt företag till en annan EU‐medlemsstat.]
[ENDAST ETT SVAR ÄR MÖJLIGT]

Ja, det har jag gjort förr................................................................................................... 1
Ja, det gör jag för närvarande.......................................................................................... 2
Nej................................................................................................................................... 3
[Vet ej/Inget svar] .......................................................................................................... 9

IF Q2a = 3 OR 9. ELSE GO TO Q3a
Q2b. Skulle du kunna tänka dig att arbeta i en annan EU‐medlemsstat?
[Ytterligare information specifikt för intervjuarna Med att arbeta menar vi t.ex. arbeta en
längre tid, åtminstone 6 månader eller mer, för ett företag i ett annat land Detta är
exklusive affärsresor, kortvariga utlåningar från ditt företag till en annan EU‐medlemsstat.]
[ENDAST ETT SVAR ÄR MÖJLIGT]
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Ja. .................................................................................................................................... 1
Nej, för jag är inte intresserad. ....................................................................................... 2
Nej, för det finns för många hinder................................................................................. 3
[Vet ej/Inget svar] .......................................................................................................... 9

Q3a. I samband med arbete i en annan EU‐medlemsstat, vilka [beroende på svaret på Q2] anser
du/skulle du anse är det viktigaste hindret för dig?
[Öppen fråga med förkodade, KODA BARA ETT SVAR]
Språkbarriärer ............................................................................................................... 01
Kulturskillnader ............................................................................................................ 02
Byråkratin som den medför........................................................................................... 03
Familjeskäl.................................................................................................................... 04
Skatteföljder.................................................................................................................. 05
Har inte råd att bo i en annan medlemsstat ................................................................... 06
Orolig att akademiska eller professionella kvalifikationer inte ska erkännas ............... 07
Brist på information angående möjligheterna ............................................................... 08
Svårighet att hitta ett passande arbete ........................................................................... 09
Bekymrad att den sociala trygghetsivån (såsom pensioner, hälsovård, arbetslöshet etc) är lägre
...................................................................................................................................... 10
Det finns inga hinder..................................................................................................... 11
Annat, Var vänlig specificera: ...................................................................................... 12
[Vet ej/Inget svar] ........................................................................................................ 99

Q3b. Och det näst viktigaste hindret?
[Öppen fråga med förkodade, KODA BARA ETT SVAR]
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Språkbarriärer ............................................................................................................... 01
Kulturskillnader ............................................................................................................ 02
Byråkratin som den medför........................................................................................... 03
Familjeskäl.................................................................................................................... 04
Skatteföljder.................................................................................................................. 05
Har inte råd att bo i en annan medlemsstat ................................................................... 06
Orolig att akademiska eller professionella kvalifikationer inte ska erkännas ............... 07
Brist på information angående möjligheterna ............................................................... 08
Svårighet att hitta ett passande arbete ........................................................................... 09
Bekymrad att den sociala trygghetsivån (såsom pensioner, hälsovård, arbetslöshet etc) är lägre
...................................................................................................................................... 10
Det finns inga hinder..................................................................................................... 11
Annat, Var vänlig specificera: ...................................................................................... 12
[Vet ej/Inget svar] ........................................................................................................ 99

Q4. Utifrån vad du vet, tror du att läkare och sjuksköterskor får lov att utöva sitt yrke i en annan EU‐
medlemsstat än den där de erhöll sin examen?
[Ytterligare information specifikt för intervjuarna Här menar vi den situation när läkare och
sjuksköterskor skaffar sig examen i ett land och sedan flyttar till ett annat land där de kan
utöva sitt yrke. Vi menar inte t.ex när en läkare som har sin praktik i ett land och utövar sitt
yrke på andra sidan gränsen.]
[LÄS UPP]
- Ja, både läkare och sjuksköterskor tillåts praktisera ..............1
- Sjuksköterskor tillåts, inte läkare...........................................2
- Läkare tillåts, inte sjuksköterskor ..........................................3
- Varken läkare eller sjuksköterskor tillåts...............................4
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

Q5a. När du anlitar en frisör, har det betydelse för dig, i vilket specifikt EU‐land han eller hon har fått
sin arbetslivserfarenhet?
Ja, arbetslivserfarenheten bör vara från Sverige....................................................1
Ja arbetsliverfarenheten bör bara vara från några specifika EU-stater ..................2
Nej, arbetsliverfarenheten kan vara från något annat EU-land .............................3
[Vet ej/Inget svar] .................................................................................................9

Q5b. Har du någonsin anlitat en frisör och har känt till eller antagit att han eller hon fått sin
arbetslivserfarenhet i en annan EU‐medlemsstat?
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Ja ...........................................................................................................................1
Nej.........................................................................................................................2
[Vet ej/Inget svar] .................................................................................................9

Q6a. När du anlitar en läkare, har det då betydelse för dig, i vilket specifikt EU‐land han eller hon har
fått sin examen?
Ja, utbildningen bör vara från Sverige ..................................................................1
Ja utbildningen bör bara vara från några specifika EU-stater ...............................2
Nej, utbildningen kan vara från något annat EU-land...........................................3
[Vet ej/Inget svar] .................................................................................................9

Q6b. Har du någon gång tidigare anlitat en läkare där du har känt till eller antagit att han eller hon har
fått sin examen i en annan EU‐medlemsstat?
Ja ...........................................................................................................................1
Nej.........................................................................................................................2
[Vet ej/Inget svar] .................................................................................................9
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3.

FREEDOM OF ESTABLISHMENT/FREE MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES

Q7. Utifrån vad du vet, tror du att det är möjligt att anlita ett företag som är baserat i ett annat EU‐land
för att bygga eller renovera åt dig i Sverige?
Ja ..............................................................................................1
Nej............................................................................................2
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

Q8. Var vänlig ange, hur mycket du håller med eller inte håller med om följande påståenden.
Om ett företag från en annan EU‐medlemsstat öppnar en fabrik nära där du bor. Håller du med om i
hög grad, håller med om, håller delvis inte med om eller håller inte alls med om att:
[LÄS – ROTERA ‐ ETT SVAR PER RAD]

Håller helt med om i hög grad..................................................4
Håller med................................................................................3
Håller inte med.........................................................................2
Håller inte med alls ..................................................................1
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

A … Detta kommer att skapa nya arbetstillfällen för människor i din region ................... 4 3 2 1 9
B … Detta kommer skapa nya arbetstillfällen i din region för människor från andra platser4 3 2 1
........................................................................................................................................... 9
C … detta kommer att skapa välstånd och ekonomisk tillväxt i din region....................... 4 3 2 1 9
D … detta kommer allmänt leda till högre löner i din region............................................ 4 3 2 1 9
E … detta kommer öka konkurrensen med företag i din region........................................ 4 3 2 1 9

Q9. Var vänlig ange, hur mycket du håller med om eller inte håller med om följande påståenden.
Om ett företag från din region öppnar en fabrik i en annan EU‐medlemsstat...
[LÄS – ROTERA ‐ ETT SVAR PER RAD]

Håller helt med om i hög grad..................................................4
Håller med................................................................................3
Håller inte med.........................................................................2
Håller inte med alls ..................................................................1
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9
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A … Detta kommer att minska arbetssäkerhet i din region............................................... 4 3 2 1 9
B … det kommer leda till mer välstånd och ekonomisk tillväxt i din region. ................... 4 3 2 1 9
C … det kommer leda till generellt lägre löner i din region. ............................................. 4 3 2 1 9
D … det kommer leda till ökad arbetslöshet i din region. ................................................. 4 3 2 1 9
E … Detta kommer att stärka företagets position.............................................................. 4 3 2 1 9

Q10. Jämfört med för två år sedan, anser du att vi NUMERA har ett större eller mindre urval av
produkter I följande butiker?
[Ytterligare information specifikt för intervjuarna Här menar vi uttryckligen valet av
produkter i affärer, inte antalet affärer
En ökning i val av produkter kan vara ett större antal tillgängliga märken, men också större
antal modeller eller typer av samma märke.]
[Ytterligare information specifikt för intervjuarna Med elektronikbutiker avser vi butiker
som säljer TV‐apparater, DVD‐spelare, elektriska hushållsmaskiner såsom dammsugare etc]

Större urval...............................................................................3
Samma urval ............................................................................2
Mindre urval.............................................................................1
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

A. Apotek ....................................................................................................... 3 2 1 9
B. Klädbutiker ................................................................................................ 3 2 1 9
C. Snabbköp .................................................................................................. 3 2 1 9
D. Elektronikbutiker ....................................................................................... 3 2 1 9
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4.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Q11. Utifrån vad du vet, finns det gemensamma regler och lagar i EU för att bekämpa förfalskning och
piratkopiering?
Ja ..............................................................................................1
Nej............................................................................................2
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

Q12. Har du någonsin köpt en produkt i god tro, för att sedan upptäcka att det var en förfalskning?
Ja ..............................................................................................1
Nej............................................................................................2
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

[OM SVARET PÅ Q12 ÄR ‘1’]
Q13. Vilken typ av produkt(er)?
[Öppen fråga med förkodning]
Musik ............................................................................................................................ 01
Film............................................................................................................................... 02
Mjukvara....................................................................................................................... 03
Sportutrustning.............................................................................................................. 04
Parfym........................................................................................................................... 05
Tobak ............................................................................................................................ 06
Farmaceutica ................................................................................................................. 07
Leksaker........................................................................................................................ 08
Konsumentelektronik.................................................................................................... 09
Modekläder och accessorer........................................................................................... 10
Reservdelar (bil-) .......................................................................................................... 11
Annat............................................................................................................................. 12
[Vet ej/Inget svar] ......................................................................................................... 99

Q14. Enligt din uppfattning, när är det acceptabelt eller kan rättfärdigas att köpa förfalskade
produkter? Var vänlig ange i följande fall hur mycket du håller med eller inte håller med.
[LÄS – ROTERA ‐ ETT SVAR PER RAD]
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Håller helt med om i hög grad..................................................4
Håller med................................................................................3
Håller inte med.........................................................................2
Håller inte med alls ..................................................................1
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

A. Det är ok, när priset för originalet/den autentiska produkten är för högt...................... 4 3 2 1 9
B. Det är ok, när det rör sig om lyxprodukter.................................................................... 4 3 2 1 9
C. Det är ok, när originalprodukten inte finns eller ännu inte finns där du bor. ................ 4 3 2 1 9
D. Det är ok, när kvaliteten på produkten saknar betydelse. ............................................. 4 3 2 1 9

Q15. Var vänlig ange för följande påståenden om du håller med om i hög grad, håller med, inte håller
med eller håller inte alls med, att förfalskade produkter generellt ...
[LÄS – ROTERA ‐ ETT SVAR PER RAD]

Håller helt med om i hög grad..................................................4
Håller med................................................................................3
Håller inte med.........................................................................2
Håller inte med alls ..................................................................1
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

A … har samma kvalitet som originalprodukten ............................................... 4 3 2 1 9
B … utgör ett hot mot hälsan ............................................................................. 4 3 2 1 9
C … understödjer barnarbete och olaglig trafficking......................................... 4 3 2 1 9
D … förstör företag och jobb ............................................................................. 4 3 2 1 9
E … hämmar företag att ta fram nya produkter och introducera dem på marknaden 4 3 2

1

........................................................................................................................... 9
F … stödjer ekonomin i de länder där de produceras......................................... 4 3 2 1 9

5.

PUBLIC PROCUREMENT

Q16. Föreställ dig att myndigheterna planerar att bygga ett sjukhus nära din hemstad. Vad borde vara
en avgörande faktorn när man antar kontrakt för ett sådant projekt? Den viktigaste faktorn
borde vara...
[ENDAST ETT SVAR ÄR MÖJLIGT]
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… att det företag som kontrakteras är svenskt .............................................. .1
… att företaget anställer människor lokalt för att utföra arbetet..................... 2
… Att få bästa kvalitet för skattebetalarnas pengar oberoende av var företaget är baserat

3

[Vet ej/Inget svar]........................................................................................... 9

Q17. Tänk dig att i den här situation (myndigheter planerar att bygga ett sjukhus) när myndigheter
beslutar om hur de ska spendera skattebetalarnas pengar, att de inte väljer det lägsta
anbudet. I vilka fall tycker du att myndigheter ska acceptera ett dyrare anbud? Myndigheter
ska acceptera ett dyrare anbud...
[LÄS – ROTERA ‐ ETT SVAR PER RAD]
[Ytterligare information specifikt för intervjuarna Med sociala aspekter avser vi till exempel
skapande av arbeten för unga långtidsarbetslösa, unga människor eller handikappade etc.]

Håller med, myndigheter ska acceptera ...................................1
Håller inte med, myndigheter ska inte acceptera......................2
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

A.…. Så länge man säkrar att man tar hänsyn till miljöaspekterna............................... .1 2 9
B. …. Så länge man säkrar att man tar hänsyn till sociala aspekter. ............................. 1 2 9
C. …. Så länge man säkrar att mindre och mellanstora företag gynnas. ........................ 1 2 9
D. …. Så länge man säkrar att det vinnande företaget är svenskt. ................................. 1 2 9
E. …. Så länge man säkrar att det vinnande företaget anställer människor lokalt för att utföra arbetet
........................................................................................................................................ 1 2 9

Q18. Utifrån vad du vet, måste nationella regeringar i Europeiska unionen följa samma regler för hur de
antar kontrakt t.ex för infrastrukturprojekt? Hur är det med offentliga myndigheter, t.ex
förvaltningen i din stad?
Ja .............................................................................................1
Nej............................................................................................2
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

Nationella regeringar ..................................................................................................... .1 2 9
Lokala myndigheter, d.v.s. din stads förvaltning............................................................ 1 2 9

Q 19. Håller du med om eller håller inte med om att gemensamma regler för offentliga myndigheter om
hur de ska anta kontrakt är till hjälp för att bekämpa favorism och korruption?
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Håller helt med om i hög grad..................................................4
Håller med................................................................................3
Håller inte med.........................................................................2
Håller inte med alls ..................................................................1
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

[Ytterligare information specifikt för intervjuarna Genom att “anta kontrakt” menar vi att kontraktera en
offentlig myndighet att utföra inköp av produkter, service eller vanliga jobb. Exempel kan vara
igångsättandeav infrastrukturprojekt.]

Q 20. Tycker du att svenska företag skulle vara kompetenta att konkurrera om offentliga kontrakt i
andra EU medlemsländer?
Ja .............................................................................................1
Nej............................................................................................2
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

6.

CLOSING QUESTION

Q 21. Skulle du kunna ange för följande påståenden om du håller med fullkomligt, håller med, inte
håller med eller inte håller med alls? EU:s inre marknad...
[LÄS – ROTERA ‐ ETT SVAR PER RAD]

Håller helt med om i hög grad..................................................4
Håller med................................................................................3
Håller inte med.........................................................................2
Håller inte med alls ..................................................................1
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9
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A. .... stärker EU-medlemsstaterna i konkurrensen med USA, Japan eller Kina.4 3 2 1

9

B. .... ger mer arbeten i EU............................................................................ 4 3 2 1 9
C. .... har ökat levnadsstandarden. ................................................................. 4 3 2 1 9
D. .... säkerställer att det finns rimlig konkurrens mellan företag.................. 4 3 2 1 9
F. ..... tillhandahåller ett större urval av produkter. ........................................ 4 3 2 1 9
G. .... gynnar bara större företag. ................................................................... 4 3 2 1 9
H. .... är ett hot mot nationell identitet och kultur.......................................... 4 3 2 1 9
I....... försämrar arbetsförhållanden. .............................................................. 4 3 2 1 9
J....... sänker nationell standard för konsumentskydd. ................................... 4 3 2 1 9
K. .... leder till lägre priser på produkter och tjänster i EU. ........................... 4 3 2 1 9
L...... påverkar klimatförändringen................................................................ 4 3 2 1 9
M..... har för många olika länder. .................................................................. 4 3 2 1 9
N. .... Säkrar att fattiga och missgynnade medborgare får stöd. .................... 4 3 2 1 9
O. .... kan begränsa de negativa effekterna av finanskrisen. .......................... 4 3 2 1 9
P. ..... bidrar till att bättre bemöta situationer som bensinkrisen härförleden. 4 3 2 1 9
Q. .... har översvämmat Sverige med billig arbetskraft. ................................ 4 3 2 1 9

D1.

Kön
[FRÅGA INTE ‐ ANGE TILLÄMPLIGT]

D2.

D3.

‐

[1] Man

‐

[2] Kvinna

Hur gammal är du?
‐

[_][_] år

‐

[00] [AVBÖJANDE/INGET SVAR]

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

D4.

‐

[_][_]........................................................................................................... år

‐

[ 0 0 ] ............................................ [LÄSER FORTFARANDE PÅ HELTID]

‐

[ 0 1 ] .............................................................[ALDRIG LÄST PÅ HELTID]

‐

[ 9 9 ] ........................................................... [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
11/12

- 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
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