Europaparlamentsundersökningen 2014

A. Nyheter och politik
A.1

Hur många dagar i veckan brukar du läsa dagstidningar, i pappers- eller nätutgåva?
6–7 dagar/
vecka

3–5 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka

Mer sällan

Aldrig

Morgontidningar
Kvällstidningar

A.2

Hur många dagar i veckan brukar du lyssna/se på nyhetsprogram i radio och TV?
6–7 dagar/
vecka

3–5 dagar/
vecka

1–2 dagar/
vecka

Mer sällan

Aldrig

Rapport/Aktuellt i SVT
Ekonyheterna i radion
Nyheterna i TV4

A.3

När du tar del av nyhetsrapporteringen i media, hur mycket brukar du då
ta del av det som handlar om:
Läser
i stort
sett allt

Läser
ganska
mycket

Läser inte
särskilt
mycket

Lokalpolitik
Rikspolitik
Politik som rör den Europeiska unionen (EU)
Politik i andra länder

A.4

Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket
intresserad

A.5

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Hur intresserad är du av politiska frågor som rör EU?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

1

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Läser
ingenting
eller nästan
ingenting
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A.6

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?
Mycket stort
förtroende

A.7

Ganska stort
förtroende

Ganska litet
förtroende

Mycket litet
förtroende

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för följande grupper och institutioner?
Mycket
stort
förtroende

Ganska
stort
förtroende

Ganska
litet
förtroende

Mycket
litet
förtroende

Ingen
uppfattning

Svenska europaparlamentariker
Europaparlamentet
Europeiska kommissionen

A.8

Hur mycket gillar respektive ogillar du de politiska partierna?
Ogillar
starkt

Centerpartiet

-5

Gillar
starkt

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

Moderaterna
Vänsterpartiet
Folkpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Piratpartiet
Feministiskt initiativ

A.9

Hur tycker du de fyra Allianspartierna (Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna
och Kristdemokraterna) har skött sig som regering sedan valet 2010?
Varken bra
eller dåligt

Dåligt
-5

-4

-3

2

-2

-1

0

+1

Bra
+2

+3

+4

+5
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B. Europaparlamentsvalet 2014
B.1

Om du tänker framåt på de närmaste åren, vilka frågor eller vilka problem tycker du
personligen det är viktigast att den Europeiska Unionen gör någonting åt och försöker lösa?

B.2

Hur viktigt tyckte du att årets Europaparlamentsval var? Brydde du dig mycket om
vilka partier som vann eller förlorade eller tyckte du att det inte spelade så stor roll?
Brydde mig mycket om vilka partier som vann eller förlorade
Spelade inte så stor roll

B.3

Hur lätt eller svårt tyckte du det var att se skillnader mellan partiernas politik
inför årets val till Europaparlamentet?
Mycket lätt

B.4

Varken lätt
eller svårt

Ganska lätt

Ganska svårt

Mycket svårt

Röstade du i Europaparlamentsvalet den 25:e maj i år?
Nej

Gå vidare till fråga D.1 sida 6

Ja

C. Frågor till dig som röstade i årets Europaparlamentsval
C.1

Var det självklart för dig att gå och rösta i årets val?
Ja
Nej

C.2

Vilken eller vilka frågor var de viktigaste för dig när det gällde vilket parti du röstade
på i Europaparlamentsvalet den 25:e maj?
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C.3

Vilket parti röstade du på i årets Europaparlamentsval?
Vänsterpartiet

Röstade blankt

Socialdemokraterna

Vet inte

Centerpartiet

Vill inte svara

Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Piratpartiet
Feministiskt initiativ
Annat parti:

C.4

När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets Europaparlamentsval?
På valdagen
Under sista veckan före valet
Tidigare under våren
Visste sedan länge på vilket parti jag skulle rösta

C.5

Övervägde du att rösta på något eller några andra partier i årets Europaparlamentsval?
Markera alla övriga partier som du övervägde att rösta på.
Ja, Vänsterpartiet

Övervägde att rösta blankt

Ja, Socialdemokraterna

Övervägde att inte rösta

Ja, Centerpartiet

Vet inte

Ja, Folkpartiet

Vill inte svara

Ja, Moderaterna

Nej, övervägde inget annat parti

Ja, Kristdemokraterna
Ja, Miljöpartiet
Ja, Sverigedemokraterna
Ja, Piratpartiet
Ja, Feministiskt initiativ
Ja, annat parti:
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C.6

Hur viktigt var vart och ett av följande skäl för ditt val av parti i årets
Europaparlamentsval?
Ett av de
absolut
viktigaste
skälen

Ganska
viktigt skäl

Inte
särskilt
viktigt skäl

Partiet har en bra politik i EU-frågor
Partiet har en bra politik i många
inrikespolitiska frågor
Jag brukar alltid rösta på partiet
Partiet har bra kandidater på valsedeln
Partiets politik är till fördel för mig personligen
Partiet har en bra partiledare
Jag känner mig som anhängare av partiet
Partiet har en bra politisk ideologi
Personer i min närmaste omgivning sympatiserar
med partiet
Partiet har varit övertygande under valkampanjen
Partiet är ett stort parti och har därför bättre
möjligheter än ett mindre parti att genomföra
sin politik
Partiet är ett litet parti som kan riskera att
hamna under 4-procentsspärren
Partiet tillhör en partigrupp i EU-parlamentet som
jag sympatiserar med

C.7

Hur lätt eller svårt var det för dig att välja parti i årets Europaparlamentsval?
Mycket lätt

C.8

Varken lätt
eller svårt

Ganska lätt

Ganska svårt

Personröstade du i årets Europaparlamentsval?
Nej
Vet ej

Gå till fråga C.10 på sida 6
Gå till fråga E.1 på sida 7

Ja

Kommer du ihåg namnet på kandidaten du röstade på?
Nej
Ja, jag röstade på (ange hela namnet):

5

Mycket svårt

Inte alls
viktigt skäl
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C.9

C.10

Till dig som valde att personrösta:
Vilka var de viktigaste skälen till att du personröstade som du gjorde?

Till dig som valde att inte personrösta:
Vilka var de viktigaste skälen till att du inte personröstade i Europaparlamentsvalet?

D. Frågor till dig som inte röstade i årets Europaparlamentsval
D.1

D.2

Vilka var det viktigaste skälen till att du inte röstade i Europaparlamentsvalet?

Vilket parti skulle du ha röstat på, om du hade röstat i årets Europaparlamentsval?
Vänsterpartiet

Skulle ha röstat blankt

Socialdemokraterna

Vet inte

Centerpartiet

Vill inte svara

Folkpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Piratpartiet
Feministiskt initiativ
Annat parti:
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D.3

Hur viktigt var vart och ett av följande skäl för att du inte röstade i årets
Europaparlamentsval?
Ett av de
absolut
viktigaste
skälen

Ganska
viktigt skäl

Inte
särskilt
viktigt skäl

Inte alls
viktigt skäl

Inte intresserad av politik
Inte intresserad av EU-frågor
Inte tillräckligt insatt i vad Europaparlamentsvalet
handlar om
Europaparlamentsvalet är inte viktigt
Är negativ till EU
Är inte överens i EU-frågor med det parti jag
annars sympatiserar med
Min röst har ingen betydelse
Saknar förtroende för att rösträkningen går rätt till
Krångligt med personröstning
Upptagen/bortrest/sjuk
Glömde bort att det var Europaparlamentsval

E. Sverige och EU
E.1

Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?
Mycket
nöjd

E.2

Inte särskilt
nöjd

Inte alls
nöjd

Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i EU?
Mycket
nöjd

E.3

Ganska
nöjd

Ganska
nöjd

Inte särskilt
nöjd

Inte alls
nöjd

Hur stor samhörighet känner du med:
Mycket
svag
samhörighet

Den ort/kommun du bor i
Den region/det län du bor i
Sverige
Europa

7

Ganska
svag
samhörighet

Varken svag
eller stark
samhörighet

Ganska
stark
samhörighet

Mycket
stark
samhörighet
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E.4

Hur stolt är du över att vara svensk?
Mycket stolt

E.5

Ganska stolt

Ganska stolt

Inte särskilt stolt

Inte alls stolt

Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?
Mycket
positiv

E.7

Inte alls stolt

Hur stolt är du över att vara medborgare i den Europeiska Unionen?
Mycket stolt

E.6

Inte särskilt stolt

Varken
positiv eller
negativ

Ganska
positiv

Ganska
negativ

Mycket
negativ

Ingen
uppfattning

Om du tänker på partiernas inställning till EU. Var skulle du placera partierna på
nedanstående skala?
Varken positivt
eller negativt
till EU

Negativt
till EU
0

1

2

3

4

5

6

Positivt
till EU
7

8

9

10

Vet inte

Folkpartiet
Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokratern
a
Piratpartiet
Feministiskt initiativ
Och var på skalan skulle du placera in dig själv?
Varken positiv
eller negativ
till EU

Negativ
till EU
0

1

2

3

8

4

5

6

Positiv
till EU
7

8

9

10

Vet inte
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E.8

Hur anser du att medlemskapet i EU påverkar Sverige inom följande områden?

Mycket
positivt

Ganska
positivt

Varken
positivt
eller
negativt

Ganska
negativt

Mycket
negativt

Ingen
uppfattning

Miljön
Ekonomin
Sysselsättningen
Den sociala välfärden
Jordbruket
Flyktingmottagning
Brottsbekämpning
Högre utbildning och forskning
Den personliga integriteten
Arbetskraftsinvandring
Den nationella säkerheten

E.9

Enligt din mening, i vilken utsträckning bör besluten inom följande områden fattas på
nationell nivå respektive på EU-nivå?

Uteslutande
nationell
nivå

I huvudsak
nationell
nivå

Miljön
Ekonomin
Sysselsättningen
Den sociala välfärden
Jordbruket
Flyktingmottagning
Brottsbekämpning
Högre utbildning och forskning
Den personliga integriteten
Arbetskraftsinvandring
Den nationella säkerheten

9

I lika stor
utsträckning
nationell
nivå som
EU-nivå

I huvudsak
EU-nivå

Uteslutande
EU-nivå

Ingen
uppfattning
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E.10

Är du i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU eller har du
ingen bestämd åsikt i frågan?
I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU
I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU
Ingen bestämd åsikt i frågan

E.11

Vilken är din åsikt när det gäller följande förslag?

Mycket
bra
förslag

Ganska
bra
förslag

Varken
bra eller
dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Sverige bör utträda ur EU
Sverige bör införa euro som valuta
Minska jordbruksstödet inom EU
EU bör ta emot fler flyktingar
Svenska avtal och villkor ska gälla alla som
jobbar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån
Överföra mer makt från EU till
medlemsländerna
Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige
EU bör införa hårdare sanktioner mot Ryssland

E.12

Tycker du att det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat,
ett slags Europas Förenta Stater?
Mycket
negativt
0

Mycket
positivt

Varken positivt
eller negativt
1

0

3

10

4

5

6

7

8

9

10
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E.13

Var skulle du vilja placera några av partiernas kandidater till Europaparlamentet på
nedanstående skala?
Ogillar
starkt

Kandidaten
okänd
för mig

-5

Gillar
starkt

Varken gillar
eller ogillar
-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

Marit Paulsen
Marita Ulvskog
Gunnar Hökmark
Malin Björk
Kent Johansson
Isabella Lövin
Lars Adaktusson
Kristina Winberg
Christian Engström
Soraya Post

F. Valrörelsen
F.1

Hur skulle du beskriva valrörelsen inför Europaparlamentsvalet?
Kryssa för de beskrivningar som bäst stämmer överens med din uppfattning.
Mer än en beskrivning kan anges.
Intressant och spännande

Alltför koncentrerad på partiledarna

För mycket partikäbbel

Saklig och informativ

Alltför konfliktfylld och aggressiv

Svårbegriplig valdebatt i medierna

Klara skillnader mellan partierna

Handlade för lite om EU

Annat svar

F.2

Såg du den avslutande debatten mellan partiernas toppkandidater i
Sveriges Television fredagen före valet den 23:e maj?
Ja, såg hela debatten mellan partiernas toppkandidater
Ja, såg en del av debatten mellan partiernas toppkandidater
Nej, jag såg inte debatten mellan partiernas toppkandidater
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F.3

Inför årets val till Europaparlamentet:
Ja, flera
gånger

Ja, någon
enstaka
gång

Nej

Ja, flera
gånger

Ja, någon
enstaka
gång

Nej

Läste du någon valbroschyr eller liknande trycksak
från något parti?
Besökte du något av partiernas hemsidor?
Var du på något valmöte eller annat arrangemang som
anordnats av något parti?
Fick du något personligt besök i din bostad av något parti?
Blev du uppringd av något parti?
Var du i personlig kontakt med någon valarbetare på
din arbetsplats?
Såg du något av partiernas reklaminslag på TV?
Tog du del av någon reklamfilm eller filmklipp från partierna
via Internet?
Tog du del av information från partierna via sociala medier
så som Facebook, Twitter eller Instagram?
Tog du del av resultat från opinionsundersökningar?

F.4

Och inför årets val till Europaparlamentet:

Försökte du övertyga någon i din familj, bekant eller andra
personer att rösta på något visst parti?
Försökte någon familjemedlem eller någon annan person i
din närmaste omgivning övertyga dig att rösta på något
visst parti?

F.5

Inför Europaparlamentsvalet, gjorde du något av de partitester/valkompasser som olika
massmedier hade på sina hemsidor, där man kunde pröva vilket parti man
åsiktsmässigt var närmast?
Nej, gjorde inget partitest
Ja, gjorde något enstaka test

Spelade resultatet från testet någon roll för
hur du röstade i årets Europaparlamentsval?

Ja, gjorde flera test

Ja, spelade en stor roll
Ja, spelade en viss roll
Nej, spelade ingen roll
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G. Val till Riksdagen
G.1

Röstade du i riksdagsvalet 2010?
Ja

Vilket parti röstade du på?

Nej, röstade inte i inte i
riksdagsvalet 2010

Vänsterpartiet (V)
Socialdemokraterna (S)

Nej, var inte röstberättigad

Centerpartiet (C)

Minns inte

Folkpartiet (FP)

Vill inte svara

Moderaterna (M)
Kristdemokraterna (KD)
Miljöpartiet (MP)
Sverigedemokraterna (SD)
Annat parti:
Röstade blankt
Kommer inte ihåg
Vill inte svara

G.2

Vilket parti tänker du rösta på i det kommande riksdagsvalet den 14:e september i år?
Vänsterpartiet (V)

Annat parti:

Socialdemokraterna (S)
Centerpartiet (C)

Kommer rösta blankt

Folkpartiet (FP)

Vet inte

Moderaterna (M)

Vill inte svara

Kristdemokraterna (KD)

Kommer inte att rösta

Miljöpartiet (MP)
Sverigedemokraterna (SD)

G.3

Finns det ytterligare något eller några partier som du överväger att rösta på i
riksdagsvalet den 14 september i år?
Markera alla övriga partier som du överväger att rösta på.
Ja, Vänsterpartiet

Ja, annat parti:

Ja, Socialdemokraterna
Ja, Centerpartiet

Överväger att rösta blankt

Ja, Folkpartiet

Överväger att inte rösta

Ja, Moderaterna

Vet inte

Ja, Kristdemokraterna

Vill inte svara

Ja, Miljöpartiet

Nej, överväger inget annat parti

Ja, Sverigedemokraterna
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G.4

Vilket eller vilka partier skulle du vilja ha med i regeringen efter
riksdagsvalet i september?
Markera alla partier som du skulle vilja ha med i regeringen.
V

S

C

FP

M

KD

MP

SD

PP

FI

Annat
parti

Ingen
uppfattning

H. Politik och samhälle
H.1

Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten.
Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?
Mycket
bra
förslag

Minska den offentliga sektorn
Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan)
Sverige bör ta emot färre flyktingar
Reservera en större del av föräldraledigheten
till papporna
Kommunerna ska kunna sätta stopp för
etablering av nya friskolor
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom
skattefinansierad vård, skola och omsorg
Sänka skatterna
Höja restaurangmomsen
Minska försvarsutgifterna
Minska inkomstskillnaderna i samhället
Införa mycket hårdare fängelsestraff
för brottslingar
Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära
tjänster (RUT)
Höja skatten på bensin
Bedriva mer sjukvård i privat regi
Sverige bör söka medlemskap i NATO

14

Ganska
bra
förslag

Varken
bra eller
dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag
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H.2

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala.
Var någonstans skulle du placera in partierna på en sådan skala?
Varken till vänster
eller till höger

Långt till
vänster
0

Folkpartiet (FP)

1

2

3

4

5

6

Långt till
höger
7

8

9

10

Socialdemokraterna (S)
Moderaterna (M)
Vänsterpartiet (V)
Centerpartiet (C)
Miljöpartiet (MP)
Kristdemokraterna (KD)
Sverigedemokraterna (SD)
Piratpartiet (PP)
Feministiskt initiativ (FI)
Och var på skalan skulle du placera in dig själv?
Varken till vänster
eller till höger

Långt till
vänster
0

H.3

1

2

3

4

5

6

Långt till
höger
7

8

9

10

Vilket eller vilka partier tycker du har en bra politik när det gäller:
Flera partier kan markeras för varje område
V

S

C

FP

Ekonomi
Sysselsättning
Skola/utbildning
Social välfärd
Försvar
Jämställdhet
Invandring
Skatter
Miljö

15

M

KD

MP

SD

PP

FI

Annat
parti

Ingen
uppfattning
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H.4

Nedan finns en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor
anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Vad är din åsikt om följande förslag?
Mycket
dåligt
förslag
0

Satsa på ett samhälle med mer
privat företagsamhet och
marknadsekonomi
Satsa på ett miljövänligt samhälle
även om det innebär låg eller
ingen ekonomisk tillväxt
Satsa på ett samhälle där kristna
värden spelar en större roll
Satsa på ett mångkulturellt
samhälle med stor tolerans
gentemot människor från andra
länder med andra religioner och
levnadssätt
Satsa på ett samhälle med mer
solidaritet och jämlikhet
Satsa på ett samhälle som i
högre utsträckning värnar om
den personliga integriteten
Satsa på ett samhälle där makt
omfördelas från gruppen män
till gruppen kvinnor

16

Varken
bra eller
dåligt förslag
1

2

3

4

5

6

Mycket
bra
förslag
7

8

9

10
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I. Ekonomi
I.1

Hur ser du på det ekonomiska läget i Sverige idag?
Mycket bra

I.2

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Hur ser du på det ekonomiska läget i den Europeiska Unionen idag?
Mycket bra

I.3

Varken bra
eller dåligt

Ganska bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska bra

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska läge förändrats under
de senaste 12 månaderna?
Förbättrats
mycket

Förbättrats
något

Varken
blivit bättre
eller sämre

Försämrats Försämrats
något
mycket

Din egen ekonomiska situation
Den svenska ekonomin
Ekonomin i EU

I.4

Hur tror du att nedanstående ekonomiska läge kommer att förändras
de kommande 12 månaderna?
Förbättras
mycket

Förbättras
något

Varken bli
bättre eller
sämre

Försämras
något

Försämras
mycket

Din egen ekonomiska situation
Den svenska ekonomin
Ekonomin i EU

I.5

Hur klarar sig ditt hushåll på nuvarande inkomst?
Mycket bra

I.6

Varken bra
eller dåligt

Ganska bra

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Enligt din bedömning hur sannolikt är det att din levnadsstandard kommer att
förbättras under de kommande tio åren?
Mycket
sannolikt

Ganska
sannolikt

17

Ganska
osannolikt

Mycket
osannolikt
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J. Partianhängarskap
J.1

Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många
som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar du själv betrakta
dig som anhängare av något parti eller har du inte någon sådan inställning till något
av partierna?
Ja, betraktar mig som
anhängare av ett
bestämt parti

Nej, betraktar mig inte
som anhängare
av något parti

Vet inte/tveksam/
vill inte svara

Är det något parti som du ändå tycker dig
stå närmare än de andra partierna?

Vilket parti tycker du bäst om?
Vänsterpartiet

Ja, Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

Ja, Socialdemokraterna

Centerpartiet

Ja, Centerpartiet

Folkpartiet

Ja, Folkpartiet

Moderaterna

Ja, Moderaterna

Kristdemokraterna

Ja, Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Ja, Miljöpartiet

Sverigedemokraterna

Ja, Sverigedemokraterna

Feministiskt initiativ

Ja, Feministiskt initiativ

Piratpartiet

Ja, Piratpartiet

Annat parti:

Ja, annat parti:

Vet inte/vill inte svara

Nej, står inte närmare något parti
Vet inte/vill inte svara

En del är ju starkt övertygade
anhängare av sitt parti. Andra är inte så
starkt övertygade. Hör du till de starkt
övertygade anhängarna av ditt parti?

Ja, starkt övertygad
Nej, inte starkt övertygad

J.2

Är du medlem i något politiskt parti eller annan politisk organisation?
Ja, jag är medlem i:
Nej
Vill inte svara
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K. Arbetsliv
K.1

Vilka av de här grupperna tillhör du för närvarande?
Flera grupper kan markeras
Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)
Arbete/utbildning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Arbetssökande/arbetslös
Ålderspensionär/avtalspensionär
Har sjuk-/aktivitetsersättning (f.d. förtidspension, sjukbidrag)
Studerande
Annat:

K.2

Vilket yrke har du? Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt
tidigare huvudsakliga yrke?

Har aldrig yrkesarbetat
K.3

Gå till fråga K.7 på sida 20

Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?
Tjänsteman
Tjänsteman med arbetsledande funktion
Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion
Arbetare
Arbetare med arbetsledande funktion
Jordbrukare: ingen anställd
Jordbrukare: en eller flera anställda
Företagare: ingen anställd
Företagare: 1–9 anställda
Företagare: 10 eller fler anställda
Annat:

K.4

Arbetar/arbetade du huvudsakligen i:
Statlig tjänst
Kommunal tjänst
Landstingskommunal tjänst
Privat tjänst
Ideell organisation eller stiftelse
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K.5

Är/var din tjänst en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning?
Tillsvidare-/
fast anställning

K.6

Deltid, minst
15 timmar

Deltid, mindre än
15 timmar i veckan

Hur troligt är det att du kommer vara arbetslös någon gång under de
närmaste 12 månaderna?
Mycket
troligt

K.8

Jag är egen
företagare

Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt i veckan?
Heltid

K.7

Tidsbegränsad
anställning

Ganska
troligt

Mindre
troligt

Inte alls
troligt

Är du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller
någon annan yrkesorganisation?
Ja (ange hela namnet)
Nej

K.9

Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de
senaste 12 månaderna?
Nej

Ja

Hur länge sammantaget?
Upp till en vecka
Mellan en vecka och en månad
1–3 månader
3–6 månader
6–12 månader

L. Avslutningsvis några frågor om dig själv
L.1

Vilket är ditt civilstånd?
Ensamstående

Sambo
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L.2

Hur ser ditt hushåll ut?
Jag bor ensam

Gå till fråga L.3

Jag bor med/delar regelbundet
mitt hushåll med:

Ja

Nej

En vuxen
Flera vuxna
Ett eller flera barn

Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?
0-3 år

Antal barn:

L.3

4-6 år

7-15 år

..i åldrarna:

Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilken av nedanstående alternativ
stämmer då bäst?
Arbetarhem
Jordbrukarhem
Tjänstemannahem
Högre tjänstemannahem
Företagarhem
Annat:

L.4

Var någonstans har du, din far och din mor huvudsakligen vuxit upp?
Du själv

Din far

Ren landsbygd i Sverige
Mindre tätort i Sverige
Stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
Annat land i Norden
Annat land i Europa
Land utanför Europa
L.5

16-18 år

I vilken typ av område bor du?
Storstad: centralt

Större tätort

Storstad: ytterområde/förort

Mindre tätort

Stad: centralt

Ren landsbygd

Stad: ytterområde
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L.6

Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?
Äger bostaden (även bostadsrätt)
Hyr i första hand
Hyr i andra hand eller är inneboende

L.7

Hur bor du för närvarande?
Lantgård eller ensamstående villa på landsbygden
Villa eller radhus i småhusområde
Lägenhet i flerfamiljshus
Annat:

L.8

L.9

Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i
ditt hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in).
100 000 eller mindre

400 001 – 500 000

800 001 – 900 000

100 001 – 200 000

500 001 – 600 000

900 001 – 1 000 000

200 001 – 300 000

600 001 – 700 000

1 000 001 – 1 100 000

300 001 – 400 000

700 001 – 800 000

Mer än 1 100 000

Bedriver du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller
yrkesutbildning?
Ja, på heltid

L.10

Ja, på deltid

Nej

Vilken är din högsta utbildningsnivå?
Ej fullgjord grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)
Grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola)
Studier vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
Examen från gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet
Studier vid högskola/universitet
Examen från högskola/universitet
Examen från/studier vid forskarutbildning

L.11

Vilket eller vilka språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem?

Svenska

Annat språk:
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L.12

Kan du läsa en kortare text, till exempel en tidningsartikel, på följande språk?
Ja, med
vissa
problem

Ja, utan
problem

Ja, med
stora
svårigheter

Nej

Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Annat språk:

L.13

Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du besökt något land:
Flera gånger

Någon gång

Ingen gång

I Europa men utanför Norden?
Något land utanför Europa?

L.14

Har du varit bosatt utanför Sverige under de senaste 10 åren?
Vilket eller vilka länder bodde du i?

Nej
Ja

Hur länge sammanlagt?
Mindre än 6 månader
6–12 månader
1–2 år
Mer än 2 år

L.15

Har du någon livsåskådning, trosuppfattning eller religiös tillhörighet?
Nej
Ja, ange vilken:

23

Europaparlamentsundersökningen 2014

L.16

Hur ofta brukar du delta i någon religiös aktivitet, till exempel gudstjänst,
möte eller annan sammankomst?
Aldrig
En gång om året/mer sällan
2-11 gånger om året
En gång i månaden
2 eller flera gånger i månaden
Varje vecka
Annat svar:

Ett stort tack för att du har svarat på enkäten!
Om du har synpunkter på undersökningen är vi tacksamma för att ta del av dessa.
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