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INTRODUKTION

Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband med valet i år.
Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren bara kommer att användas för
statistisk bearbetning. Ingen utomstående kommer att få veta vad någon enskild person svarat
på våra frågor. Själv har jag naturligtvis tystnadsplikt.
Fråga 1
Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna?
VISA SVARSKORT 1. LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
7
8

läser aldrig nyheter och artiklar om politik
3
läser nyheter och artiklar om politik någon gång
läser ofta nyheter och artiklar om politik
läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag
annat svar:_______________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 2A-D
När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det
som handlar om:
VISA SVARSKORT 2. UPPREPA FRÅGAN FÖR VARJE OMRÅDE
1
2
3
4
8

___
___
___
___

läser i stort sett allt
läser ganska mycket
läser inte särskilt mycket
läser ingenting/nästan ingenting
vet ej/vill ej svara

A. rikspolitik?
B. lokalpolitik/kommunala frågor?
C. politik i andra länder/utlandssidorna?
D. EU-frågor
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Fråga 3A-E
När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se
på/lyssna på (NYHETSPROGRAM)?
VISA SVARSKORT 3. UPPREPA FRÅGAN FÖR VARJE PROGRAM
1
2
3
4
5
8
___
___
___
___
___

6-7 dagar i veckan
3-5 dagar i veckan
1-2 dagar i veckan
mera sällan
aldrig
vet inte/vill ej svara

A. Rapport i SVT?
B. Aktuellt i SVT?
C. Ekots långa nyhetssändningar i Sveriges Radio?
D. Nyheterna i TV 4?
E. Nyhetsprogrammet Direkt i TV3?
Fråga 4
Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här
kortet stämmer bäst in på Dig själv? Är Du mycket intresserad, ganska intresserad,
inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik?
VISA SVARSKORT 4

1
2
3
4
7
8

mycket intresserad
ganska intresserad
inte särskilt intresserad
inte alls intresserad
annat svar:_______________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 5A
Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning
- i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater? Brukar det förekomma:
mycket ofta, ganska ofta, inte särskilt ofta eller inte alls?
VISA SVARSKORT 5A

1
2
3
4
7
8

mycket ofta
ganska ofta
inte särskilt ofta
inte alls
annat svar:_______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 5B
Hur brukar Du själv göra om Du är med i ett sällskap där samtalet kommer in på
politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker Du passar bäst in på Dig själv?
VISA SVARSKORT 5B OCH LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN
1
2
3
4
7
8

jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik
jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen
det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag själv tycker
jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt
annat svar:_______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 5C
Hur viktigt tycker Du årets val är? Bryr Du Dig mycket om vilka partier som
vinner eller förlorar eller tycker Du att det inte spelar så stor roll?
VISA SVARSKORT 5C

1
2
8

bryr mig mycket om vilka partier som vinner eller förlorar
spelar inte så stor roll
vet inte/vill ej svara
Fråga 5D
Hur stora skillnader tycker Du rent allmänt det är mellan partierna i riksdagen när
det gäller deras sätt att ta ställning i politiken?
VISA SVARSKORT 5D

1
2
3
4
7
8

mycket stora skillnader
ganska stora skillnader
inte särskilt stora skillnader
inga skillnader alls
annat svar:__________________________________________
vet inte/vill ej svara

FRÅGA 5A-D STÄLLS ENDAST I ETAPP A
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Fråga 6
Om Du tänker på valet i år. Är det någon eller några frågor som är viktiga för Dig
när det gäller vilket parti Du tänker rösta på i riksdagsvalet den 15 september?
1
5
6
8

ja
nej, ingen fråga viktig
tänker inte rösta vid riksdagsvalet
vet ej/vill ej svara

7A
7A
7A

OM UP SVARA JA
Vilken eller vilka frågor?
fråga(or):_________________________________________________________
_________________________________________________________________
TILLÄGGSFRÅGA FÖR FYLLIGA SVAR

1
5
8

ja
nej
vet ej/vill ej svara

Är det ytterligare någon fråga
som är viktig för Dig när Du
väljer parti i riksdagsvalet?

7A
7A

Vilken eller vilka ytterligare frågor?
fråga(or):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
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Fråga 7A
Vilket eller vilka partier skulle Du helst vilja ha med i regeringen efter valet i år?
Skulle Du vilja ha med något
annat parti i regeringen?

TILLÄGGSFRÅGA

partier:________________________________________________________
8

vet inte/vill ej svara
NOTERA ALLA PARTIER UP NÄMNER. ÄVEN SVARET
”SAMLINGSREGERING” ELLER ”ALLA PARTIER” ANTECKNAS.
Fråga 7B
Vem skulle Du helst vilja ha som statsminister i regeringen efter valet?

8

statsminister:_____________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 8A
Här kommer en fråga om hur regeringspartiet och de borgerliga oppositionspartierna har skött sig sedan valet 1998. Du kan svara med hjälp av skalan på
kortet.
VISA SVARSKORT 12. LÄS UPP EN FRÅGA I TAGET. NOTERA 98 FÖR
VET INTE/VILL EJ SVARA
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dåligt

___

A.

___

B.

varken bra
eller dåligt

bra

Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti
sedan valet 1998?
Hur tycker Du de borgerliga partierna har skött sig som oppositionspartier
sedan valet 1998?

Fråga 8B
Om Du ser framåt och använder samma skala:
___

A.

___

B.

Hur tror Du socialdemokraterna kommer att sköta sig som regeringsparti
under de närmaste fyra åren om de får bilda regering efter valet?
Hur tror Du de borgerliga partierna kommer att sköta sig som regeringspartier under de närmaste fyra åren om de får bilda regering efter valet?
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Fråga 9
Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Du tycker om partiernas politik i olika
sakfrågor. På det här svarskortet har vi ställt samman några frågeområden som
har varit aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsättningsfrågorna.
VISA SVARSKORT 9. STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR I EN FÖLJD FÖR
VART OCH ETT AV FRÅGEOMRÅDENA
Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i
(FRÅGEOMRÅDE)?
Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i
(FRÅGEOMRÅDE)?
ANGE DE PARTIER UP NÄMNER VID RESPEKTIVE FRÅGEOMRÅDEN.
FLERA PARTIER ÄR MÖJLIGA. ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA. VID
FLERA NÄMNDA PARTIER SKRIVS MELLANSLAG MELLAN
FÖRKORTNINGARNA. ANVÄND KODERNA 90 FÖR ALLA PARTIER, 95 FÖR
INGET PARTI OCH 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.

Sysselsättningsfrågor
Frågor som rör Sveriges ekonomi
Skattefrågor
Frågor som rör företagens villkor
Miljöfrågor
Energi- och kärnkraftsfrågor
Frågor som rör social trygghet
Frågor som rör äldreomsorg
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Frågor som rör barnomsorg
Skol- och utbildningsfrågor
Etik- och moralfrågor
Frågor som rör lag och ordning
Frågor som rör jämställdhet mellan
män och kvinnor
Frågor som rör glesbygden

Partier som har en
bra politik
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Partier som har en
dålig politik
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________

_______________
_______________
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Fråga 10A
På det här kortet finns en slags skala.
VISA SVARSKORT 10
Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar eller ogillar
de olika partierna. Du använder plussiffrorna för partier Du gillar och
minussiffror för partier Du ogillar. Om jag kommer till ett parti Du inte känner
till, eller inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma, säg bara till.
-5
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0
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+5























ogillar
starkt

varken gillar
eller ogillar

gillar
starkt

LÄS UPP ETT PARTI I TAGET OCH FRÅGA NEDANSTÅENDE FRÅGA.
OM UP INTE KÄNNER TILL PARTIET NOTERA 96. NOTERA 98 FÖR
VET INTE/VILLE EJ SVARA.
Var skulle Du vilja placera:
___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

centerpartiet?
moderata samlingspartiet?
vänsterpartiet?
folkpartiet?
socialdemokraterna?
miljöpartiet - de gröna?
kristdemokraterna?

Fråga 10B
LÄS UPP EN PARTILEDARE I TAGET OCH FRÅGA NEDANSTÅENDE
FRÅGA. OM UP INTE KÄNNER TILL PARTILEDAREN NOTERA 96.
NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILLE EJ SVARA.
Vi använder samma skala för partiledarna. Om jag nämner en partiledare Du inte
känner till eller inte vet tillräckligt om säg bara till. Var skulle Du vilja placera:
___
___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
F.
G.

Maud Olofsson?
Bo Lundgren?
Gudrun Schyman?
Lars Leijonborg?
Göran Persson?
Peter Eriksson?
Maria Wetterstrand?
Alf Svensson?
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Fråga 11A
På det här kortet finns ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva
olika egenskaper hos partiledare och partier. Jag skulle vilja att Du talar om hur
bra Du tycker att vart och ett av dem stämmer in på Göran Persson, Bo
Lundgren, socialdemokraterna och moderaterna. Vi tar bara upp de två största
partierna och deras ledare.
VISA SVARSKORT 11
1
2
3
4
8

stämmer mycket bra
stämmer ganska bra
stämmer ganska dåligt
stämmer mycket dåligt
vet inte/vill ej svara

FÖR VARJE PARTILEDARE OCH VARJE PARTI, LÄS UPP ETT UTTRYCK I
TAGET OCH LÅT UP VÄLJA SVARSALTERNATIV. NOTERA SVARSNUMMER.
Om Du tänker på (…PARTILEDARE), hur bra tycker Du att följande uttryck
stämmer:

___
___
___
___
___
___
___

Göran Persson
pålitlig
inspirerande
kunnig
sympatisk
vet hur vanligt folk tycker och tänker
talar så vanligt folk förstår
stark ledare

___
___
___
___
___
___
___

Bo Lundgren
pålitlig
inspirerande
kunnig
sympatisk
vet hur vanligt folk tycker och tänker
talar så vanligt folk förstår
stark ledare
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Fråga 11B
Om Du tänker på (…PARTI), hur bra tycker Du att följande uttryck stämmer:

___
___
___
___
___
___
___

Socialdemokraterna
pålitligt
inspirerande
sympatiskt
vet hur vanligt folk tycker och tänker
har kompetenta personer som kan sköta landets politik
har en tydlig politik
håller oftast sina vallöften

___
___
___
___
___
___
___

Moderaterna
pålitligt
inspirerande
sympatiskt
vet hur vanligt folk tycker och tänker
har kompetenta personer som kan sköta landets politik
har en tydlig politik
håller oftast sina vallöften

FRÅGA 11A OCH 11B STÄLLS ENDAST I ETAPP A

Fråga 12
Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Har Du mycket
stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet
förtroende?
VISA SVARSKORT 12
1
2
3
4
7
8

mycket stort förtroende
ganska stort förtroende
ganska litet förtroende
mycket litet förtroende
annat svar:___________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 13
Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde
genomföras i Sverige. För vart och ett av förslagen kan Du säga om det är:
VISA SVARSKORT 13 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara
LÄS UPP ALTERNATIVEN ETT I SÄNDER

Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att:
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.

Minska den offentliga sektorn?
Minska försvarsutgifterna?
Minska de sociala bidragen?
Sänka skatterna?
Behålla fastighetsskatten?
Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare?
Minska inkomstskillnaderna i samhället?
Bedriva mer av sjukvården i privat regi?
Minska finansmarknadens inflytande i politiken?
Behålla maxtaxan i barnomsorgen?
Satsa mer på friskolor?
Införa betyg i skolan tidigare än idag?
Öka det ekonomiska stödet till glesbygden?
Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande?
Förbjuda alla former av pornografi?
Begränsa rätten till fri abort?
Tillåta homosexuella par att adoptera barn?
Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar?
Stärka djurens rätt?
Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften?
Stoppa privatbilismen i innerstäderna?
Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige?
Införa språktest för att kunna bli svensk medborgare?
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Fråga 14
Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Din
inställning? Är Du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har Du ingen
bestämd åsikt i frågan?
VISA SVARSKORT 14
1
2
3
7
8

i huvudsak för kärnkraften
i huvudsak emot kärnkraften
ingen bestämd åsikt i frågan
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 15
Är Du i huvudsak för eller emot det svenska medlemskapet i EU eller har Du
ingen bestämd åsikt i frågan?
VISA SVARSKORT 15

1
2
3
7
8

i huvudsak för det svenska medlemskapet i EU
i huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU
ingen bestämd åsikt i frågan
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 16
Tycker Du att det är positivt eller negativt att EU utvecklas till en förbundsstat,
ett slags Europas Förenta Stater? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet.
VISA SVARSKORT 16
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10























mycket
negativt

mycket
positivt

ANGE SVARSNUMRET. NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA
___

ups egen placering när det gäller inställning till EU som en förbundsstat, ett
slags Europas Förenta Stater
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Fråga 17
Vad tycker Du om partiernas politik i ett antal frågor som rör Sveriges
förhållande till andra länder. Jag börjar med frågor som rör svensk utrikes- och
säkerhetspolitik.
VISA SVARSKORT 17. STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR I EN FÖLJD
FÖR VART OCH ETT AV FRÅGEOMRÅDENA
Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i
(FRÅGEOMRÅDE)?
Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i
(FRÅGEOMRÅDE)?
ANGE DE PARTIER UP NÄMNER VID RESPEKTIVE FRÅGEOMRÅDEN.
FLERA PARTIER ÄR MÖJLIGA. ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA. VID
FLERA NÄMNDA PARTIER SKRIVS MELLANSLAG MELLAN
FÖRKORTNINGARNA. ANVÄND KODERNA 90 FÖR ALLA PARTIER, 95 FÖR
INGET PARTI OCH 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.

Frågor som rör svensk utrikesoch säkerhetspolitik
Frågor som rör svenskt bistånd
till utvecklingsländer
Frågor som rör den Europeiska
unionen EU
Frågor som rör EMU
Flyktingfrågor/invandringsfrågor
Frågor som rör USA:s krig mot
terrorismen
Frågor som rör konflikten mellan
Israel och palestinierna
Frågor som rör NATO

Partier som har en
bra politik

Partier som har en
dålig politik

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________

_______________

_______________

_______________
_______________

_______________
_______________
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Fråga 18
Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande
till andra länder. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? För vart och ett av
förslagen kan Du säga om det är:
VISA SVARSKORT 18 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara
LÄS UPP ALTERNATIVEN ETT I SÄNDER

Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att:
___
___
___

A.
B.
C.

___
___
___
___
___
___

D.
E.
F.
G.
H.
I.

Minska u-hjälpen?
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen
kultur?
Efterskänka tredje världens skulder?
Sverige bör utträda ur EU?
Sverige bör bli medlem i EMU?
Sverige bör söka medlemskap i NATO?
Sverige bör arbeta för ökad frihandel i hela världen?
Sverige bör politiskt stödja USA:s krig mot terrorismen?
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Fråga 19
Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska
diskussionen.
VISA SVARSKORT 19
Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet.
1
2
3
4
8

instämmer helt
instämmer i stort sett
i stort sett motsatt åsikt
helt motsatt åsikt
vet inte/vill ej svara

Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig?
___

A.

De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande
om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet.

___

B.

Det har gått så långt med sociala reformer i det här landet att staten i
fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till
medborgarna.

Fråga 20
Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik som man
ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska.
VISA SVARSKORT 20
Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet.
1
2
3
4
8

instämmer helt
instämmer i stort sett
i stort sett motsatt åsikt
helt motsatt åsikt
vet inte/vill ej svara

Instämmer Du med åsikten eller tycker Du att den är felaktig?
___

A.

Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter.

___

B.

De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad
vanligt folk tycker och tänker.

___

C.

Man kan aldrig lita på att något av partierna håller sina vallöften.
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Fråga 21
Nu kommer en fråga om hur Du anser att vårt samhälle bör utvecklas under de
närmaste åren. På det här kortet har jag en lista med olika målsättningar som
många anser att vi i vårt samhälle bör arbeta för.
VISA SVARSKORT 21
1
2
3
4
8

upprätta lag och ordning
ge människor större möjlighet att påverka politiska beslut
bekämpa prisstegringarna
skydda yttrandefriheten
vet inte/vill ej svara

OBS! SAMMA SVARSALTERNATIV (1-4) FÅR ENDAST FÖREKOMMA EN
GÅNG VARDERA I FRÅGORNA 21A TILL 21C
___

A.

Jag skulle vilja höra vilken av målsättningarna Du anser är viktigast?

___

B.

Vilken målsättning är enligt Din mening den näst viktigaste?

___

C.

Vilken målsättning är enligt Din mening den minst viktiga?

FRÅGA 21 STÄLLS ENDAST I ETAPP A
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Fråga 22
På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del
människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad
Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra
betyder att Du tycker att ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att
ett förslag är dåligt.
VISA SVARSKORT 22
0
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4
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mycket
dåligt
förslag

varken bra
eller dåligt
förslag

mycket
bra
förslag

FRÅGA OM ETT FÖRSLAG I TAGET. VET INTE/VILL EJ SVARA=98

Vad anser Du om förslaget att:
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.

___

E.

___
___
___
___
___
___

F.
G.
H.
I.
J.
K.

___

L.

Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi?
Satsa på ett socialistiskt samhälle?
Satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet?
Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen
ekonomisk tillväxt?
Satsa på ett samhälle som utnyttjar avancerad teknik som datorer och
industrirobotar så att produktionen blir mer effektiv?
Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll?
Satsa på ett samhälle med mer lag och ordning?
Satsa på ett samhälle med mer jämställdhet mellan män och kvinnor?
Satsa på ett samhälle som slår vakt om traditionellt svenska värden?
Satsa på ett samhälle som stärker familjens ställning?
Satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot
människor från andra länder med andra religioner och levnadssätt?
Satsa på ett samhälle med mer internationell inriktning och mindre av
gränser mellan folk och länder?
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Fråga 23
Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i
allmänhet? Du kan svara med hjälp av skalan på kortet.
VISA SVARSKORT 23. NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA
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det går inte att lita på
människor i allmänhet
___

det går att lita på
människor i allmänhet

ups mening i vilken utsträckning det går att lita på människor i allmänhet

FRÅGA 23 STÄLLS ENDAST I ETAPP A
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Fråga 24A
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 t ex folkpartist, socialdemokrat, moderat, centerpartist,
vänsterpartist, miljöpartist eller kristdemokrat? Eller har Du inte någon sådan
inställning till något av partierna?
1
3
5
8

ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti
vet inte/tveksam
nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti
vill inte svara

24D

Fråga 24B
Vilket parti tycker Du bäst om?
1
2
3
4
5
6
7
9
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet - de gröna
annat parti (ange vilket):___________________________________________
vet ej/vill ej svara
26A
Fråga 24C
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?

1
5
7
8

ja, starkt övertygad
nej ,inte starkt övertygad
annat svar:____________________________
vill ej svara
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Fråga 24D
Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna?
(Vilket parti?)
1
2
3
4
5
6
7
9
95
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet - de gröna
annat parti (ange vilket):__________________________________________
nej, inget parti
26A
vet ej/vill ej svara
26A
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Fråga 25
Vilket parti tycker Du näst bäst om?
MARKERA OM MÖJLIGT ENDAST ETT PARTI
1
2
3
4
5
6
7
9
95
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet - de gröna
annat parti (ange vilket):___________________________________________
inget parti
vet ej/vill ej svara
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Fråga 26A
Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger
efter politisk ställning.
VISA SVARSKORT 26
På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att Du placerade de
politiska partierna på skalan.
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långt till
vänster

varken vänster
eller höger

långt till
höger

STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR. OM UP INTE HAR NÅGON
UPPFATTNING OM ”VÄNSTER/HÖGER”, NOTERA 96. NOTERA 98
FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA
Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera
folkpartiet?
___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

folkpartiet?
socialdemokraterna?
moderata samlingspartiet?
vänsterpartiet?
centerpartiet?
miljöpartiet - de gröna?
kristdemokraterna?

Fråga 26B
Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv?
FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA
GÄLLER UPS EGEN POLITISKA INSTÄLLNING
___

ups egen placering på vänster-högerskalan
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Fråga 26C
LÄS UPP EN PARTILEDARE I TAGET OCH FRÅGA NEDANSTÅENDE
FRÅGA. OM UP INTE KÄNNER TILL PARTILEDAREN NOTERA 97.
NOTERA 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.
Vi använder samma skala för partiledarna. Om jag nämner en partiledare Du inte
känner till eller inte vet tillräckligt om, säg bara till. Var skulle Du vilja placera:
___
___
___
___
___
___
___
___

Lars Leijonborg
Göran Persson
Bo Lundgren
Gudrun Schyman
Maud Olofsson
Peter Eriksson
Maria Wetterstrand
Alf Svensson
FRÅGA 26 STÄLLS SOM FRÅGA 61 I ETAPP B
Fråga 27A
På nästa skala vill vi att Du placerar ut de olika partierna efter deras inställning i
frågan om ett svenskt medlemskap i EMU. Om Du inte känner till något eller
några av partierna inställning, säg bara till.
VISA SVARSKORT 27
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negativt till ett svenskt
EMU-medlemskap

positivt till ett svenskt
EMU-medlemskap

STÄLL NEDANSTÅENDE FRÅGOR. NOTERA 96 OM UP INTE KÄNNER TILL
EMU, OM PARTIER ÄR OKÄNDA OCH 98 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA
Vi börjar med moderata samlingspartiet. Var någonstans på skalan skulle Du
vilja placera moderata samlingspartiet?
___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

moderata samlingspartiet?
miljöpartiet - de gröna?
socialdemokraterna?
folkpartiet?
vänsterpartiet?
centerpartiet?
kristdemokraterna?

Fråga 27B
Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv?

___

FÖRKLARA - OM SÅ BEHÖVS - ATT DENNA FRÅGA
GÄLLER UPS EGEN INSTÄLLNING TILL EMU
ups egen placering när det gäller svenskt medlemskap i EMU
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Fråga 28A
Tänker Du rösta om det blir en folkomröstning om svenskt EMU-medlemskap
nästa år?
1
3
5
9

ja, tänker rösta
kanske, vet inte säkert
nej, tänker inte rösta
vill ej svara

28D

Fråga 28B
Tänker Du rösta ja till ett svenskt medlemskap i EMU, nej till ett svenskt
medlemskap i EMU eller tänker Du rösta blankt?
VISA SVARSKORT 28B
1
2
3
4
9

tänker rösta ja till ett svenskt medlemskap i EMU
tänker rösta nej till ett svenskt medlemskap i EMU
tänker rösta blankt
har inte bestämt sig/vet ej
vill ej svara

29
28C
28C
29

Fråga 28C
Vilket alternativ lutar Du närmast åt att rösta på, lutar Du åt att rösta ja, lutar Du åt
att rösta nej eller lutar Du åt att rösta blankt?
VISA SVARSKORT 28C
1
2
3
8

lutar åt att rösta ja till ett svenskt medlemskap i EMU
lutar åt att rösta nej till ett svenskt medlemskap i EMU
lutar åt att rösta blankt
vet ej/vill ej svara
Fråga 28D
Om Du skulle rösta, vilket alternativ skulle Du då rösta på?
VISA SVARSKORT 28D

1
2
3
4
5
9

skulle rösta ja till ett svenskt medlemskap i EMU
skulle rösta nej till ett svenskt medlemskap i EMU
skulle rösta blankt
har inte bestämt sig/vet ej
tänker inte rösta i folkomröstningen
vill ej svara

29
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Fråga 29
Jag skall nu läsa upp en lista på ett antal förslag som förekommit i debatten om
EU. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? Om Du använder svaren på det
här kortet, vilken är Din uppfattning om förslaget att:
VISA SVARSKORT 29 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
8

mycket bra förslag
ganska bra förslag
varken bra eller dåligt förslag
ganska dåligt förslag
mycket dåligt förslag
vet inte/vill ej svara
LÄS UPP ALTERNATIVEN ETT I SÄNDER

Om Du använder svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att:
___

A.

___
___

B.
C.

___
___
___

D.
E.
F.

Fortast möjligt uppta länder som Polen, Tjeckien och Ungern som
medlemmar i EU?
Sverige skall delta fullt ut i EU:s försvarssamarbete?
Minska medlemsländernas möjlighet att lägga in veto mot beslut i
ministerrådet?
Återinföra strängare gränskontroller mellan EU-länder?
Minska jordbruksstödet inom EU?
Avkriminalisera bruket av hasch?

Fråga 30A
I FRÅGORNA 30A OCH 30B ANVÄNDS PARTIFÖRKORTNINGARNA.
FLERA PARTIER KAN NÄMNAS. ANVÄND MELLANSLAG MELLAN
FÖRKORTNINGARNA
Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för ett svenskt medlemskap i
EMU?
partier:__________________________________________________________
98

vet inte/vill ej svara/minns ej
Fråga 30B
Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot ett svenskt medlemskap i
EMU?
partier:__________________________________________________________

98

vet inte/vill ej svara/minns ej
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Fråga 31A
Hur ser Du på det ekonomiska läget i dagens Sverige? Skulle Du säga att det
ekonomiska läget är mycket bra, bra, varken bra eller dåligt, dåligt eller mycket
dåligt?
VISA SVARSKORT 31A
1
2
3
4
5
8

mycket bra
bra
varken bra eller dåligt
dåligt
mycket dåligt
vet inte/vill ej svara
Fråga 31B
Skulle Du vilja säga att det ekonomiska läget i Sverige har förbättrats, förblivit
detsamma eller försämrats under de senaste 12 månaderna?

1
3
5
8

förbättrats
förblivit detsamma
försämrats
vet inte/vill ej svara
Fråga 31C
Hur tror Du att det ekonomiska läget i Sverige kommer att förändras under de
närmaste 12 månaderna? Kommer det att förbättras, förbli detsamma eller
kommer det att försämras?

1
3
5
8

förbättras
förbli detsamma
försämras
vet ej/vill ej svara
Fråga 31D
Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för 12 månader sedan,
har den förbättrats, förblivit densamma eller har den försämrats?

1
3
5
8

förbättrats
förblivit detsamma
försämrats
vet ej/vill ej svara
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Fråga 31E
Om Du nu ser framåt, hur tror Du att Din ekonomiska situation kommer att
förändras under de närmaste 12 månaderna? Kommer den att förbättras, förbli
densamma eller kommer den att försämras?
1
3
5
8

förbättras
förbli densamma
försämras
vet ej/vill ej svara
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Fråga 32
Här är en lista med namn på olika personer. Kan Du tala om vilket parti som var
och en av dem tillhör? Jag börjar med Karin Pilsäter.?
VISA SVARSKORT 32
LÄS UPP ETT NAMN I TAGET OCH ANGE DET PARTI UP NÄMNER. ANVÄND
KODERNA FÖR PARTIERNA.

___
___
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Karin Pilsäter?
Bo Ringholm?
Lena Ek?
Gunilla Carlsson?
Åsa Domeij?
Johan Lönnroth?
Inger Davidsson?
Anna Lindh?

1
2
3
4
5
6
7
9
98

VÄNSTERPARTIET
SOCIALDEMOKRATERNA
CENTERPARTIET
FOLKPARTIET
MODERATERNA
KRISTDEMOKRATERNA
MILJÖPARTIET
ÖVRIGT PARTI
VET INTE/VILL EJ SVARA

Fråga 33
På det här kortet finns några påståenden. Kan Du för vart och ett av dem säga om
det är riktigt eller felaktigt. Är Du osäker på svaret kan Du säga att Du inte
känner till om påståendet är riktigt eller felaktigt.
VISA SVARSKORT 33
1
5
8
9

riktigt påstående
felaktigt påstående
känner inte till/vet inte
vill ej svara

LÄS UPP ETT PÅSTÅENDE I SÄNDER.
___
___
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.
E.
F.

___
___

G.
H.

Sjukersättningen från försäkringskassan är idag 90 procent av lönen från
Sveriges riksdag har 349 ledamöter.
Den öppna arbetslösheten i Sverige är mindre än 5 procent.
En Euro är idag värd mer än tio svenska kronor.
Spanien är medlem i EU.
Det svenska statliga biståndet till utvecklingsländerna uppgår idag till en
procent av bruttonationalinkomsten (BNI).
Förra året sökte drygt 20 000 personer asyl i Sverige.
Under valperioden 1998 – 2002 hade Sverige en socialdemokratisk
enpartiregering
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Fråga 34A
Tänker Du rösta vid valet i år?
1
3
5
8

ja
kanske/vet ej
nej
vill ej svara
Fråga 34B
UP TÄNKER RÖSTA,
SVARSALTERNATIV 1
I FRÅGA 34A

Vilket parti tänker Du rösta på i riksdagsvalet?

UP TVEKSAM ELLER
TÄNKER INTE RÖSTA,
SVARSALTERNATIV 3, 5
ELLER 8 I FRÅGA 34A

Om Du skulle rösta, vilket parti skulle Du i så
fall rösta på i riksdagsvalet?

1
2
3
4
5
6
7
9

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kristdemokraterna
miljöpartiet - de gröna
annat parti (ange vilket):_________________________________________

10
11
12

blankt
har inte bestämt sig/vet ej
vill ej svara
Fråga 34FA
På vilket sätt tänker Du rösta i årets val? Tänker Du gå och rösta i vallokal den
15 september eller tänker Du utnyttja möjligheten att poströsta eller har Du redan
poströstat?
VISA SVARSKORT 34FA

1
2
5
6
7
8
9

tänker rösta i vallokal på valdagen
tänker poströsta
har redan poströstat
har redan poströstat, men tänker gå och rösta i vallokalen på valdagen
har redan röstat på vårdinrättning/institution
vet inte/har inte bestämt mig
vill ej svara
FRÅGA 34C-34J STÄLLS EJ I ETAPP A
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Fråga 35
Du säger att Du tänker rösta på (...PARTI, se fråga 34B) vid årets riksdagsval.
Hur viktiga är följande skäl för Ditt val av parti?
VISA SVARSKORT 35 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
8

ett av de absolut viktigaste skälen
ganska viktigt skäl
inte särskilt viktigt skäl
inte alls viktigt skäl
vet inte/vill ej svara
LÄS UPP ETT SKÄL I TAGET

Om Du använder svaren på det här kortet, hur viktigt skäl är det att:
___
___
___
___

A.
B.
C.
D.

___
___
___
___
___
___
___
___

E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

___

M.

Partiets politik brukar vara till fördel för den yrkesgrupp jag tillhör?
Partiet har en bra partiledare?
Jag känner mig som anhängare av partiet?
Partiet har en bra politik i många av de frågor som debatterats
under den senaste tiden?
Partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik?
Partiet har en bra politisk ideologi?
Jag brukar alltid rösta på partiet?
Partiet har bra riksdagskandidater på valsedeln i min valkrets?
Partiet har en bra politik i de frågor som jag tycker är viktiga?
Partiet har skött sig bra i politiken under senare år?
Partiet har ett bra program inför framtiden?
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 till riksdagen?
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Fråga 36A
Hur många procent av rösterna tror Du att socialdemokraterna kommer att få i
årets riksdagsval?
NOTERA EN DECIMAL
___

ups bedömning av socialdemokraternas andel av rösterna i årets riksdagsval

998

vet inte/vill ej svara
Fråga 36B
Och hur många procent av rösterna tror Du att moderaterna kommer att få i
årets riksdagsval?
NOTERA EN DECIMAL

___

ups bedömning av socialdemokraternas andel av rösterna i årets riksdagsval

998

vet inte/vill ej svara
Fråga 36C
Och hur tror Du det kommer att gå för miljöpartiet, centerpartiet och folkpartiet?
LÄS UPP FRÅGAN FÖR ETT PARTI I TAGET. MARKERA DE PARTIER
UP TROR KOMMER FÅ MINST 4 PROCENT AV RÖSTERNA MED 1
OCH DE PARTIER UP TROR KOMMER FÅ MINDRE ÄN 4 PROCENT
MED 5. NOTERA 8 FÖR VET INTE/VILL EJ SVARA.
Tror Du att (…PARTI) kommer att få minst 4 procent i valet och därmed komma
in i riksdagen?

___
___
___

miljöpartiet
centerpartiet
folkpartiet

FRÅGA 36A-36C STÄLLS ENDAST I ETAPP A
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Fråga 37
Känner du till namnet på någon eller några av de personer som står på partiernas
valsedlar i Din valkrets inför riksdagsvalet?
1
5
8

ja
nej
vet inte/vill ej svara

38
38

Fråga 37B
Vilket parti tillhör han/hon?
NOTERA DET FÖRSTA NAMN UP NÄMNER OCH STÄLL
FÖLJDFRÅGAN. GLÖM INTE ATT ANTECKNA PARTI
(ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA) OCH KÖN (M/K) FÖR
DE KANDIDATER UP NÄMNER
Kommer Du ihåg namnet på någon mer person?
NOTERA DE TRE FÖLJANDE NAMNEN SOM UP NÄMNER
OCH STÄLL FÖLJDFRÅGAN
Vilket parti tillhör han/hon?
ANTECKNA DE FYRA FÖRSTA NAMN UP NÄMNER
ja, namn 1:_________________________parti:______________kön:______
ja, namn 2:_________________________parti:______________kön:______
ja, namn 3:_________________________parti:______________kön:______
ja, namn 4:_________________________parti:______________kön:______
8

vet inte/vill ej svara/kommer inte ihåg
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Fråga 38
I årets val är det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss framför en av
kandidaterna på valsedeln. Tror Du att Du kommer personrösta i riksdagsvalet?
1
3
5
8

ja
ja, kanske
nej
vet inte/vill ej svara

39
39

Vilken kandidat tror Du att Du i så fall kommer att kryssa för i riksdagsvalet?
NOTERA HELA NAMNET, BÅDE FÖR- OCH EFTERNAMN. NOTERA ÄVEN
KANDIDATENS PARTITILLHÖRIGHET (ANVÄND PARTIFÖRKORTNINGARNA) OCH KÖN (M/K).
namn:____________________________parti:_______kön:_______
8

vet inte/vill ej svara
Fråga 39
Allmänt sett, vad är Din åsikt om personval i samband med svenska riksdagsval?
Du kan välja ett bland följande svarsalternativ.
VISA SVARSKORT 39 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
7
8

inget personvalsinslag bör finnas, endast val av partier
ett personvalsinslag bör finnas, men vara mindre än i årets riksdagsval
ett personvalsinslag bör finnas, och det är lagom som det är i årets riksdagsval
personvalsinslaget bör ökas ytterligare i kommande riksdagsval
annat svar:____________________________________________
vet inte/vill ej svara

FRÅGA 40 STÄLLS EJ I ETAPP A
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UP FÖDD 21 SEPTEMBER 1984 ELLER SENARE

65A

Fråga 41A
Röstade Du i riksdagsvalet 1998?
1
3
5
8

ja
minns inte säkert, men troligen
nej, röstade inte/up tror inte up röstade
vet ej/vill ej svara

65A

Fråga 41B
Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1998?
1
2
3
4
5
6
7
9
98

vänsterpartiet
socialdemokraterna
centerpartiet
folkpartiet
moderata samlingspartiet
kd - idag kristdemokraterna
miljöpartiet - de gröna
annat parti (ange vilket):_________________________________________
vet ej/vill ej svara

FRÅGORNA 42-64 STÄLLS EJ I ETAPP A

33
Avslutningsvis följer några frågor om Dig själv.
Fråga 65A
Jag börjar med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilka av
grupperna på det här kortet tillhör Du?
VISA SVARSKORT 65A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
77
98

förvärvsarbetande
arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi
genomgår utbildning med stöd av det s k kunskapslyftet
arbetslös
ålderspensionär
förtidspensionär
hemarbetande
studerande
annan grupp (ange vilken):___________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 65B
Har Du tidigare haft förvärvsarbete?

1
5
9

ja
nej
vill ej svara

65H

Fråga 65C
Vilket yrke har/hade Du?
TILLÄGGSFRÅGA FÖR ATT
FÖRTYDLIGA YRKESUPPGIFTEN

Vilket slags arbete
sysslar/sysslade Du
huvudsakligen med?

yrke/sysselsättning:_________________________________________________
FRÅGAN STÄLLS BÅDE TILL YRKESVERKSAM UP OCH TIDIGARE
YRKESVERKSAM UP. OM UP TIDIGARE VARIT YRKESVERKSAM ANVÄNDS
FORMULERINGARNA MED ORDEN "HADE" OCH "SYSSLADE"
Fråga 65D
Hur mycket arbetar/arbetade Du i genomsnitt i veckan?
VISA SVARSKORT 65D
1
2
3
9

heltid
deltid, minst 15 timmar i veckan
deltid, mindre än 15 timmar i veckan
vill ej svara
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Fråga 65E
Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats?
verksamhet: ___________________________________________________
Fråga 65F
Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Du hör/hörde till?
FORMULERINGEN "SOM DU HÖRDE TILL" ANVÄNDS OM UP TIDIGARE
VARIT YRKESVERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE UPS SENASTE
YRKE
VISA SVARSKORT 65F
1
2
3

tjänsteman
tjänsteman med arbetsledande funktion
tjänsteman med företagsledande funktion

4
5
6

arbetare
arbetare med arbetsledande funktion
egenanställd arbetare

7
8

jordbrukare: ingen anställd
jordbrukare: en eller flera anställda

1
5
7
8

1
5
7
8

TILLÄGGSFRÅGOR FÖR
”ANSTÄLLDA”
Har/hade Du fast anställning
(tillsvidareanställning)?
ja
nej
annat svar:_______________
vet inte/vill ej svara
Har/hade Du eget företag
vid sidan om Din anställning?
ja
nej
annat svar:_______________
vet inte/vill ej svara
Arbetar/arbetade Du
regelbundet med någonting
annat vid sidan av Din
ordinarie anställning?
ja
nej
annat svar:_______________
vet inte/vill ej svara

9
10
11

företagare: ingen anställd
företagare: 1-9 anställda
företagare: 10 eller fler anställda

77

annat svar:_______________________________________________________

1
5
7
8

Fråga 65G
Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal, landstingskommunal eller privat tjänst?
1
2
3
4
7
9

statlig
kommunal
landstingskommunal
privat
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara

35

Fråga 65H
Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Du kan svara med hjälp av skalan
på kortet.
VISA SVARSKORT 65H
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10























mycket dåligt

mycket gott

ANGE SVARSNUMMER. NOTERA VET INTE/VILL EJ SVARA MED 98
___

ups egen bedömning av sitt hälsotillstånd

98

vet inte/vill ej svara
Fråga 65I
Har Du varit sjukskriven någon gång under de 12 senaste månaderna?

1
2
5
7
8

ja
nej
66A
ej tillämpligt
66A
annat svar:___________________________________________________
vet inte/vill ej svara
66A
Fråga 65J
Hur länge har Du sammanlagt varit sjukskriven under de senaste 12 månaderna?
VISA SVARSKORT 65J

1
2
3
4
5
7
8

sammanlagt i några dagar till 1 vecka
sammanlagt i 1 vecka till 1 månad
sammanlagt i 1 till 6 månader
sammanlagt i 6 till 12 månader
i mer än 12 månader
annat svar:_______________________________________________
vet inte/vill ej svara

Fråga 66A

36
Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller
yrkesutbildning?
OBS! UP SOM PÅ FRÅGA 63A SVARAT "STUDERANDE" SKALL
ENDAST HA TILLÄGGSFRÅGAN
1
5
9

ja
nej
vill ej svara

66B
66B

TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR "JA"
Studerar Du på heltid eller deltid?
1
5
7
9

ja, heltid
ja, deltid
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara
Fråga 66B
Vilken skolutbildning har Du genomgått?/Vilken skolutbildning genomgår Du?
TILLÄGGSFRÅGA FÖR
FYLLIGA SVAR

Har Du någon annan praktisk
eller teoretisk utbildning?

1
2

folkskola
grundskola

3

yrkesskola

4
5

realskola
2-årigt gymnasium

6
7

3 eller 4-årigt gymnasium
3 eller 4-årigt gymnasium

enbart 6- eller 7-årig folkskola
8- eller 9-årig grund-, enhets- eller kommunal
mellanskola
yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig
handelsutbildning
realskola, flickskola, folkhögskola. etc.
2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut,
studerande på denna nivå.
ej examen, studerande på denna nivå.
examen.

8
9

universitet/högskola
universitet/högskola

ej examen, studerande på denna nivå.
examen, vidarestuderande.

77
98

annan utbildning: ________________________________________________
vet inte/vill ej svara
OM FLERA AV SVARSALTERNATIVEN 1-9 ÄR TILLÄMPLIGA BEHÖVER
ENDAST DET SOM HAR HÖGST NUMMER MARKERAS. VI ÄR ENDAST
INTRESSERADE AV DEN HÖGSTA NIVÅ UP STUDERAR/STUDERAT PÅ.
VID TVEKSAMMA FALL ANTECKNA UPS SVAR VID "ANNAN
UTBILDNING"
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Fråga 67
Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller
någon annan yrkesorganisation?
1
5
8

ja
nej
vill ej svara

69A

TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA

Vilken organisation är
Du medlem av?

Organisationens namn:______________________________________________
_________________________________________________________________
ANTECKNA INTE FÖRKORTNING UTAN HELA ORGANISATIONSNAMNET.
OM UP NÄMNER NAMNET PÅ EN FACKLIG HUVUDORGANISATION (LO,
TCO ELLER SACO), SKALL DU FRÅGA VILKET FÖRBUND UP TILLHÖR
OCH ANTECKNA DETTA. SOM FÖRETAGARORGANISATION RÄKNAS
OCKSÅ JORDBRUKSORGANISATION.

FRÅGA 68 STÄLLS EJ I ETAPP A
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Fråga 69A
Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?
1
5
8

ja
nej
vill ej svara
TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA

70A
Vilket parti eller politisk
organisation är Du medlem av?

parti:___________________________________________________________
politisk organisation:______________________________________________
SKRIV UPP NAMNEN PÅ DET PARTI/DE ORGANISATIONER UP
NÄMNER. FLER ÄN EN ORGANISATION KAN FÖREKOMMA

Fråga 69B
Är Du aktiv medlem av (…PARTI/POLITISK ORGANISATION)? Med aktiv
menar jag att man går på möten några gånger per år.
1
5
7
8

ja, aktiv
nej, inte aktiv
annat svar:________________________________________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 70A
Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan, i någon frikyrka
eller någon annan kyrka eller samfund?
VISA SVARSKORT 70A OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
SOM GUDSTJÄNST RÄKNAS OCKSÅ T EX RADIO- OCH
TV-GUDSTJÄNST OCH SJUKHUSANDAKT
1
2
3
4
5
6
7
8

aldrig
71
en gång om året
2-11 gånger om året
en gång i månaden
2 eller flera gånger i månaden
varje vecka
annat svar:________________________________________________________
vet inte/vill ej svara
71
Fråga 70B
Brukar Du för det mesta gå i statskyrkan, i någon frikyrka eller i någon annan
kyrka eller samfund?

1
2
3
7
8

statskyrkan
frikyrka (ange vilken):______________________________________________
annan kyrka eller samfund (ange vilken):_______________________________
annat svar:_______________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 71
Allmänt sett, hur religiös skulle Du vilja säga att Du är?
VISA SVARSKORT 71

1
2
3
4
7
8

har ingen religiös tro
inte särskilt religiös
ganska religiös
mycket religiös
annat svar:_______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 72
När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst
in på Din situation?
VISA SVARSKORT 72 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
7
9

gift/sammanboende
ensamstående: änka/änkling
ensamstående: frånskild
74
ensamstående: aldrig gift
74
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara
Fråga 73
Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din
make/maka/sammanboende hör/hörde till?
FORMULERINGEN "SOM DIN MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE HÖRDE
TILL" ANVÄNDS OM MAKE/MAKA/SAMMANBOENDE TIDIGARE VARIT
YRKESVERKSAM, OCH FRÅGAN SKALL DÅ AVSE DENNES SENASTE
YRKE
VISA SVARSKORT 73
1
2
3

tjänsteman
tjänsteman med arbetsledande funktion
tjänsteman med företagsledande funktion

4
5
6

arbetare
arbetare med arbetsledande funktion
egenanställd arbetare

7
8

jordbrukare: ingen anställd
jordbrukare: en eller flera anställda

9
10
11
77
98

företagare: ingen anställd
företagare: 1-9 anställda
företagare: 10 eller fler anställda
annat svar:_______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
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Fråga 74
Om Du skulle beskriva Din nuvarande familj, d v s det hushåll Du tillhör, vilken
av följande kategorier anser Du då stämmer bäst?
VISA SVARSKORT 74 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
7
8

arbetarfamilj
tjänstemannafamilj
högre tjänstemannafamilj/akademikerfamilj
jordbrukarfamilj
företagarfamilj
annat svar:______________________________________________________
vet inte/vill ej svara
Fråga 75A
Var någonstans har Du huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av
alternativen på det här kortet.
VISA SVARSKORT 75 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
6
7
77
98

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
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 75B
Var någonstans har Din far huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av
alternativen på det här kortet.
SVARSKORT 75 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN

1
2
3
4
5
6
7
77
98

SOM FAR AVSES ÄVEN
ANNAN PERSON I
ROLLEN AV 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
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
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Fråga 75C
Var någonstans har Din mor huvudsakligen vuxit upp? Du kan svara med hjälp av
alternativen på det här kortet.
SVARSKORT 75 OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
3
4
5
6
7
77
98

SOM MOR AVSES
ÄVEN ANNAN PERSON
I ROLLEN AV MOR

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
annat svar:________________________________________________________
vet ej/vill ej svara
Fråga 76A
Ups nuvarande bostad

1
2
3
4
7

lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden
villa eller radhus i småhusområde
lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde
lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde)
annan bostad:_____________________________________________________
Fråga 76B
Hyr eller äger Du eller någon annan i Ditt hushåll Din nuvarande bostad?

1
2
7
8

hyr bostaden
äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet)
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara
Fråga 77A
Vilket språk talas vanligtvis i Ditt hushåll?

1
2

svenska
annat språk (ange vilket):___________________________________________

8

vet inte/vill ej svara

43

Fråga 77B
Här kommer en fråga om Dina språkkunskaper. Kan Du läsa en enkel text på
följande språk?
VISA SVARSKORT 75B OCH LÄS UPP ALTERNATIVEN
1
2
5
8

ja, utan problem
ja, med vissa svårigheter
nej
vet inte/vill ej svara

Kan Du läsa en enkel text på engelska?
UPPREPA FRÅGAN FÖR VART OCH ETT AV SPRÅKEN OCH
NOTERA SVARSNUMRET

___
___
___
___

A.
B.
C.
D.

Engelska
Tyska
Franska
Spanska

7

andra språk som up spontant uppger sig kunna läsa utan problem:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Fråga 78
Finns det några barn under 18 år som ingår i Ditt hushåll?
OM UP SVARAR JA, FRÅGA EFTER VARJE BARNS
KÖN OCH ÅLDER OCH NOTERA DET

1
2
7
8

ja
nej
annat svar:_______________________________________________________
vill ej svara
barnets/barnens kön och ålder:_________________________________________
__________________________________________________________________
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INTERVJUARENS NOTERINGAR
EFTER AVSLUTAD INTERVJU:
Var bor up?
1
2
3
4

ren landsbygd
mindre tätort
förort till stad eller större tätort
stad eller större tätort

7

ev anm:_____________________
___________________________

Intervjutid?
antal minuter:______________

Ja, up önskar få ”REDOGÖRELSE 98”
Ja, up önskar få ”REDOGÖRELSE 02”

