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Finland och att vara finländare
Bästa mottagare!

Finland och det att vara finländare förändras med tiden. Internationell växel-
verkan lyfter fram samhällsfrågor, som var och en har egna åsikter om. Finland är
med i en undersökning som omfattar över 30 länder och där man med en enkät
utreder bl.a. hur människor förhåller sig till sitt eget land och invandrare.

För att få en täckande bild av detta har 2 500 finländare mellan 15 och 74 år
slumpmässigt uttagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.
Ni är en av dessa slumpmässigt valda personer.

Statistikcentralen svarar för uppgiftsinsamlingen i Finland. Undersökningen
genomförs i samarbete med Tammerfors universitet (Tampereen yliopisto). Innan
materialet överlämnas till forskarna och det internationella informationsarkivet
raderas alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera en enskild individ.
Resultaten publiceras som forskningsrapporter och statistiska tabeller.

Vi ber Er fylla i frågeblanketten och återsända den till Statistikcentralen i det
bifogade kuvertet senast 8.10.2003. Portot är betalt. Ert svar är viktigt, för en
person som valts till enkäten kan inte ersättas med en annan person.

Mera information om undersökningen får Ni av forskare Markku Nieminen vid
Statistikcentralen, tfn (09) 1734 2519 eller e-post: markku.nieminen@stat.fi och
forskningssekreterare Riina Nyberg, tfn (09) 1734 2480.

Vi tackar på förhand för samarbetet!

Statistikcentralen

Jussi Simpura
statistikdirektör
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Blankettanvisningar

Ringa vid varje fråga in numret på det alternativ som svarar bäst mot Er
åsikt i frågan. I några frågor skrivs svaret i det utrymme som reserverats för
svaret.

Exempel 1. Här ringar Ni in något av de alternativ som ges:

Bor Ni i�

centrum av en stor eller större stad............................... 1

en förstad eller förort till en stor eller större stad........... 2

någon annan stad.......................................................... 3

en by eller tätort på landsorten...................................... 4

en glesbygd på landsorten ............................................ 5

Exempel 2. I många frågor finns det flera delar (a, b, c osv.). Svara på varje del. Välj
vid varje fråga eller del bara ett alternativ.

I hur stor utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

eller annan
åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte
säga

a) Det är omöjligt att helt bli finländare, om man inte
tillägnar sig finländska seder och traditioner. ............... 1 2 3 4 5 9

b) Staten och kommunerna bör hjälpa etniska
minoriteter att bevara sin egen kultur och sina egna
traditioner. ..................................................................... 1 2 3 4 5 9

Återsänd blanketten i det bifogade kuvertet till Statistikcentralen.
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1. Ert kön?

Man....................................... 1

Kvinna................................... 2

2. Födelseår? 19

3. Är Ni för närvarande �
Ringa in bara ett alternativ.

ogift ....................................... 1 frånskild .................................. 5

gift ......................................... 2 änka/änkling ........................... 6

samboende........................... 3 annat ...................................... 7

separerad.............................. 4

4. Bor Ni för närvarande tillsammans med Er maka/make eller en annan partner?

Ja ......................................... 1 Om ja → 4b. Jag har bott med henne/honom sedan år _______

Nej ........................................ 2

5. Hur många personer bor det i Ert hushåll?                  Totalt: personer

6. Hur många av dem är 18-åringar eller äldre vuxna personer

7. Hur många av dem är barn och unga i åldern 7�17 år personer

8. Hur många av dem är 6 år eller yngre personer

9. Födelseår för barn under 18 år som bor i hushållet:

______________________________________________________________________

10. Er utbildning och
om Ni för närvarande är gift eller samboende, Er makas/makes/sambos utbildning?
Ringa in bara ett alternativ i vardera sifferkolumnen

Själv Make/ maka/
sambo

Fortfarande i skolan (grundskola, gymnasium, yrkesskola eller �
kurs, institut) ......................................................................................... 1 1

Folkskola .............................................................................................. 2 2

Grundskola ........................................................................................... 3 3

Yrkesskola eller �kurs .......................................................................... 4 4

Gymnasium eller student...................................................................... 5 5

Yrkesutbildning på institutnivå.............................................................. 6 6

Yrkeshögskola ...................................................................................... 7 7

Högskola, examen på lägre nivå .......................................................... 8 8

Högskola, examen på högre nivå......................................................... 9 9

Först några bakgrundsfrågor om Er och Ert hushåll och om Ni är gift eller
samboende, om Er make/maka/sambo:

Ringa in numret på det alternativ som passar bäst eller skriv in svaret
i det utrymme som reserverats för det.
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11. Hur många år totalt har Ni gått i skola eller studerat (medräknat eventuella universitetsstudier och
borträknat arbetspraktik)?

år

12. Vilket av följande alternativ passar in i Er livssituation och, om Ni för närvarande är gift eller samboende, i
Er makas/makes/sambos livssituation
Ringa in det lämpligaste alternativet.

Själv  Make/make/
sambo

Heltidsarbete (över 35 timmar i veckan)............................................................... 1 1
Halvdagsarbete (15�34 timmar i veckan)............................................................. 2 2
Deltidsarbete (under 15 timmar i veckan) ............................................................ 3 3
Företagarfamiljemedlem....................................................................................... 4 4
Arbetslös............................................................................................................... 5 5
Studerande eller skolelev ..................................................................................... 6 6
Pensionerad på basis av ålder eller arbetsår ....................................................... 7 7
Pensionerad av annan orsak................................................................................ 8 8
Sköter hushållet.................................................................................................... 9 9
Gör värnplikt eller civiltjänst.................................................................................. 10 10
Föräldraledig......................................................................................................... 11 11

13. Vilket är Ert nuvarande eller senaste yrke eller det yrke som Ni för närvarande studerar till?
Om Ni för närvarande är sambo eller gift, vilket är Er makas/makes/sambos nuvarande eller senaste
yrke eller det yrke som Er maka/make/sambo för närvarande studerar till?
Skriv ned yrket så noggrant som möjligt.

Själv Make/maka/sambo

14. Inom vilken näringsgren arbetar Ni eller har Ni senast arbetat?
Om Ni för närvarande är sambo eller gift, inom vilken näringsgren arbetar Er maka/make/sambo eller
har han/hon senast arbetat? Ringa in lämplig näringsgren.

Själv
Maka/make/

sambo
Jord-, skogsbruk, jakt eller fiske .................................................................... 1 1

Utvinning av mineral. ..................................................................................... 2 2

Tillverkning .................................................................................................... 3 3

El-, gas- eller vattenförsörjning...................................................................... 4 4

Byggverksamhet............................................................................................ 5 5

Detalj- och partihandel eller reparation ......................................................... 6 6

Hotell- eller restaurangverksamhet ............................................................... 7 7

Transport, magasinering eller kommunikation .............................................. 8 8

Finansierings- eller försäkringsverksamhet................................................... 9 9

Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet eller företagstjänster .... 10 10

Offentlig förvaltning, försvar eller obligatorisk socialförsäkring ..................... 11 11

Utbildning....................................................................................................... 12 12

Hälso- och sjukvård eller sociala tjänster ...................................................... 13 13

Andra samhälleliga eller personliga tjänster ................................................. 14 14

Privata hushåll ............................................................................................... 15 15

Internationella organisationer eller utländska beskickningar ........................ 16 16

Någon annan ................................................................................................. 17 17

      Jag studerar ännu i grundskolan, gymnasium eller för yrkesexamen på lägre nivå
     Jag studerar ännu vid yrkeshögskola eller universitet
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Följande fråga gäller bara dem som arbetar. Andra går till fråga 16 .

15. Vilken är Er ordinarie arbetstid per vecka i genomsnitt? timmar

16. Vilken är Er makas/makes/sambos ordinarie arbetstid per vecka i
genomsnitt (Svara bara om makan/maken/sambon förvärvsarbetar.) timmar

17. Vilken är Er yrkesställning? (Eller Er senaste yrkesställning, om Ni inte arbetar.)
Ringa in det lämpligaste alternativet.

Löntagare...................................................   1

Lantbruksföretagare ..................................   2 → 17b. Om det finns anställda,

Annan företagare.......................................   3 → hur många? anställda

18. Har Ni i Ert nuvarande arbete underordnade (eller anställda), dvs. sådana som direkt är ansvariga för sitt
arbete för Er? (Om Ni inte arbetar, svara enligt Er senaste anställning.)

Ja........................................................... 1

Nej ......................................................... 2

Kan inte säga ........................................ 9

19. Är Er arbetsgivare staten, en kommun, ett statligt företag eller ett privat företag?
Om Ni för närvarande är sambo eller gift, är Er makas/makes/sambos arbetsgivare staten, en
kommun, ett statligt företag eller ett privat företag?
(Om Ni inte arbetar eller om Er maka/make/sambo inte arbetar, svara enligt det senaste anställningsförhållandet.)

Egen
arbetsgivare

Makas/makes/
sambos

arbetsgivare

Staten ............................................................. 1 1

Kommun eller kommunförbund ...................... 2 2

Offentligt företag ............................................. 3 3

Privat (eller eget) företag ................................ 4 4

Annan företagare............................................ 5 5

Kan inte säga.................................................. 9 9

20. Är Ni medlem i något fackförbund?

Är medlem för närvarande.............................. 1

Har varit medlem, men är inte längre ............. 2

Har aldrig varit medlem .................................. 3

21. Röstade Ni i det senaste riksdagsvalet 2003?
Ringa in det lämpligaste alternativet.

Ja....................................................................... 1

Nej ..................................................................... 2

Jag var inte röstberättigad................................. 3
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22. Om riksdagsvalet skulle hållas nu, vilket partis eller vilken sammanslutnings kandidat skulle Ni rösta på?
Ringa in det lämpligaste alternativet.

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) ........................ 1

Centern i Finland (Cent) ................................................... 2

Samlingspartiet (Saml) ..................................................... 3

Vänsterförbundet (Vänst) ................................................. 4

Svenska folkpartiet i Finland (SFP) .................................. 5

Gröna förbundet (Gröna) .................................................. 6

Kristdemokraterna ............................................................ 7

Sannfinländarna (SAF) ..................................................... 8

Reformgruppen (REFO) ................................................... 9

Något annat parti eller någon annan sammanslutning..... 10

Jag skulle inte rösta.......................................................... 11

Kan inte säga.................................................................... 12

Vill inte säga ..................................................................... 13

23. Hör Ni till någon kyrka eller något religiöst samfund?
Ringa in det lämpligaste alternativet.

Den evangelisk-lutherska kyrkan .................................. 1

Den ortodoxa kyrkan ..................................................... 2

Någon annan kristlig kyrka eller något samfund ........... 3

Något annat religiöst samfund....................................... 4

Jag hör varken till kyrkan eller något annat religiöst
samfund......................................................................... 5

24. Hur ofta deltar Ni i gudstjänster, kyrkliga förrättningar eller andliga möten?
Ringa in det lämpligaste alternativet.

Flera gånger i veckan........................................ 1
En gång i veckan ............................................... 2
Två eller tre gånger i månaden ......................... 3
En gång i månaden ........................................... 4
Flera gånger om året ......................................... 5
En gång om året ................................................ 6
Mera sällan ........................................................ 7

Aldrig.................................................................. 8
Vill inte säga ...................................................... 9
Vet inte............................................................... 10

25. Hur stora är hushållets genomsnittliga månadsinkomster totalt utan att skatterna dras av
( = bruttoinkomster) inkl. skattepliktiga socialförmåner?

euro i månaden

26. Hur stora är Era egna genomsnittliga månadsinkomster utan att skatterna dras av ( = bruttoinkomster)?

euro i månaden
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27. Det finns olika klasser i vårt samhälle. Somliga samhällsklasser är högre och andra lägre. I vilken klass
skulle Ni placera Er på följande skala som beskriver Er samhällsställning. På skalan anger 10 den högsta
klassen och 1 den lägsta?
(Ringa in bara ett nummer)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Den lägsta Den
klassen högsta

klassen

28. Bor Ni i�

centrum av en stor eller större stad............................... 1

en förstad eller förort till en stor eller större stad........... 2

annan stad..................................................................... 3

by eller tätort på landsorten........................................... 4

en glesbygd på landsorten? .......................................... 5

29. Vi hör alla till olika grupper. Vissa av dem är viktigare för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilken av
grupperna nedan beskriver bäst vem Ni är?
(Ringa in bara ett alternativ i de tre kolumnerna)

Viktigast Näst
viktigast

Tredje
viktigast

Nuvarande eller tidigare yrke (eller att vara
hemmamamma).................................................................... 1 2 3

Hudfärg/etnisk bakgrund....................................................... 1 2 3

Kön........................................................................................ 1 2 3

Åldersgrupp........................................................................... 1 2 3

Religion ................................................................................. 1 2 3

Det politiska parti, den grupp eller rörelse Ni understöder ... 1 2 3

Nationalitet ............................................................................ 1 2 3

Familjeställning eller civilstånd ............................................. 1 2 3

Samhällsklass....................................................................... 1 2 3

Bostadsområde..................................................................... 1 2 3

30. Hur stor samhörighet känner Ni med �?

Mycket
stor

Stor Liten Ingen alls Kan inte
säga

a) den kommun Ni bor i...................................................... 1 2 3 4 9

b) det landskap Ni bor i ...................................................... 1 2 3 4 9

c) Finland ........................................................................... 1 2 3 4 9

d) Europa ........................................................................... 1 2 3 4 9

De följande frågorna gäller nationell identitet.
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31. Vissa människor anser att följande saker är viktiga för att en person verkligen skall kunna anses som
finländare. Andra tycker att dessa inte alls är viktiga. Hur viktigt anser Ni i detta avseende det vara att
man�?

Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Inte
särskilt
viktigt

Inte alls
viktigt

Kan inte
säga

a) är infödd finländare/född i Finland ................................. 1 2 3 4 9

b) är finsk medborgare....................................................... 1 2 3 4 9

c) bott i Finland största delen av sitt liv.............................. 1 2 3 4 9

d) kan tala finska/svenska.................................................. 1 2 3 4 9

e) hör till evangelisk-lutherska kyrkan................................ 1 2 3 4 9

f) respekterar politiska institutioner och lagar i Finland .... 1 2 3 4 9

g) känner sig finländsk ....................................................... 1 2 3 4 9

h) har sina rötter i Finland .................................................. 1 2 3 4 9

32. I vilken utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?
Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Jag är hellre finsk medborgare än medborgare i
något annat land. .......................................................... 1 2 3 4 5 9

b) Numera skäms jag över vissa företeelser i Finland. ..... 1 2 3 4 5 9

c) Världen skulle vara bättre om människorna i andra
länder mera liknade finländare. ..................................... 1 2 3 4 5 9

d) På det hela taget är Finland ett bättre land än de
flesta andra länder. . ...................................................... 1 2 3 4 5 9

e) Man bör stöda sitt land även om landet handlar
felaktigt. ......................................................................... 1 2 3 4 5 9

f) När Finland har internationell framgång i idrott, är jag
stolt över att vara finländare. ........................................ 1 2 3 4 5 9

g) Jag skulle ofta vilja vara stoltare över att vara
finländare än vad jag kan. ............................................. 1 2 3 4 5 9

33. Hur stolt känner Ni Er över Finland när det gäller följande?

Mycket
stolt

Ganska
stolt

Inte
särskilt

stolt

Inte alls
stolt

Kan inte
säga

a) Det sätt på vilket demokratin fungerar........................... 1 2 3 4 9

b) Landets politiska inflytande i världen............................. 1 2 3 4 9

c) Landets ekonomiska framgångar .................................. 1 2 3 4 9

d) Landets socialskyddssystem ......................................... 1 2 3 4 9

e) Landets vetenskapligt�teknologiska framgångar .......... 1 2 3 4 9

f) Landets idrottsliga framgångar ...................................... 1 2 3 4 9

g) Framgångar i konst och litteratur................................... 1 2 3 4 9

h) Finlands armé ................................................................ 1 2 3 4 9

i) Landets historia ............................................................. 1 2 3 4 9

j) Den rättvisa och likvärdiga behandlingen av alla
grupper i samhället ........................................................ 1 2 3 4 9



9 ISSP - 2003

34. I vilken utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte
säga

a) Finland borde skydda sin ekonomi genom att
begränsa importen av utländska produkter. ................. 1 2 3 4 5 9

b) För att lösa vissa problem (t.ex. miljöförorening), bör
internationella organisationer ha rätt att tvinga fram
önskade lösningar. ........................................................ 1 2 3 4 5 9

c) Finland bör ta vara på sina egna intressen, även om
det leder till konflikter med andra länder. ...................... 1 2 3 4 5 9

d) Utlänningar bör inte få köpa mark i Finland. ................. 1 2 3 4 5 9

e) Finsk tv borde i första hand visa finska filmer och
program. ....................................................................... 1 2 3 4 5 9

35. I vilken utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?
Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte
säga

a) Stora multinationella företag skadar i allt högre grad
lokala finländska företags verksamhet. ........................ 1 2 3 4 5 9

b) Frihandel leder till att bättre produkter blir tillgängliga
i Finland. ....................................................................... 1 2 3 4 5 9

c) Finland bör i allmänhet följa de beslut som fattas av
sådana internationella organisationer som Finland är
medlem i, även om regeringen inte håller med om
dem. .............................................................................. 1 2 3 4 5 9

d) Internationella organisationer fråntar Finland för
mycket makt. ................................................................. 1 2 3 4 5 9

e) Ökad mängd utländska filmer, musik och litteratur
skadar vår nationella och lokala kultur. ........................ 1 2 3 4 5 9

f) En fördel med Internet är att det gör information
tillgänglig för allt fler människor över hela världen. ...... 1 2 3 4 5 9

36. I vilken utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte
säga

a) Det är omöjligt för människor som inte tagit till sig
finländska seder och traditioner att bli helt
finländska. .................................................................. 1 2 3 4 5 9

b) Staten och kommuner bör stöda etniska minoriteter
att bevara sin egen kultur och tradition....................... 1 2 3 4 5 9
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37. Vissa anser att det är bättre för ett land om olika etniska grupper behåller sina egna seder och bruk. Andra
tycker att det är bättre om dessa grupper anpassar sig och smälter in i majoriteten. Vilken av följande
åsikter ligger närmast Er egen?

Det är bättre för samhället om olika grupper behåller
sina egna seder och bruk. ............................................ 1
Det är bättre om olika grupper anpassar sig och
smälter in i det omgivande samhället.. ........................ 2

Kan inte säga ............................................................... 9

38. Det finns många olika uppfattningar om de invandrare som bor i Finland.
I vilken utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte
säga

a) Invandrare ökar brottsligheten. .................................. 1 2 3 4 5 9

b) Invandrare är på det hela taget bra för Finlands
ekonomi. .................................................................... 1 2 3 4 5 9

c) Invandrare tar jobben från infödda finländare. ........... 1 2 3 4 5 9

d) Invandrare förbättrar det finländska samhället
genom att tillföra nya idéer och kulturer. ................... 1 2 3 4 5 9

e) Staten och kommuner använder för mycket pengar
på att hjälpa invandrare. ............................................ 1 2 3 4 5 9

39. Borde antalet invandrare som tillåts komma till Finland �?

ökas mycket ................................................ 1
ökas något................................................... 2
vara oförändrat............................................ 3
minskas något............................................. 4
minskas mycket .......................................... 5

kan inte säga............................................... 9

40. Är Ni finsk medborgare?

ja .................................................................................. 1

nej ................................................................................ 2

41. Var Era föräldrar finska medborgare när Ni föddes?

Ja, båda var finska medborgare ................................... 1

Bara min far var finsk medborgare ............................... 2

Bara min mor var finsk medborgare ............................. 3

Ingendera av föräldrarna var finsk medborgare............ 4
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42. I vilken utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte
säga

a) Barn födda i Finland av föräldrar som inte är finska
medborgare borde ha rätt att bli finska medborgare. . 1 2 3 4 5 9

b) Barn födda utomlands borde ha rätt att bli finska
medborgare om minst en av föräldrarna är finsk
medborgare. .............................................................. 1 2 3 4 5 9

c) Legala invandrare i Finland som inte är finska
medborgare borde ha samma rättigheter som
finska medborgare. .................................................... 1 2 3 4 5 9

d) Finland borde vidta kraftigare åtgärder för att
utestänga illegala invandrare. .................................... 1 2 3 4 5 9

43. Hur stolt är Ni över att vara finländare?

mycket stolt ................................................................... 1
ganska stolt ................................................................... 2
inte särskilt stolt ............................................................ 3
inte alls stolt .................................................................. 4
jag är inte finländare ..................................................... 5

kan inte säga................................................................. 9

44. Vilket språk talar Ni oftast hemma?

finska............................................................................. 1
svenska......................................................................... 2
något annat språk, vilket? ____________________.... 3

45. Hur mycket har Ni hört eller läst om Europeiska unionen?

mycket........................................................................... 1
något ............................................................................. 2
inte mycket.................................................................... 3
inget .............................................................................. 4

46. Har Finland allmänt taget någon nytta av medlemskapet i Europeiska unionen?

mycket stor nytta........................................................... 1
stor nytta ....................................................................... 2
i viss mån nytta ............................................................. 3
bara lite nytta................................................................. 4
ingen nytta..................................................................... 5
vet inte........................................................................... 6
jag har aldrig hört talas om Europeiska unionen .......... 7
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47. I vilken utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påstående?
"Finland bör följa EU-beslut, även om landet inte håller med om dem."

helt av samma åsikt ...................................................... 1
av samma åsikt ............................................................. 2
varken av samma eller annan åsikt .............................. 3
av annan åsikt............................................................... 4
helt av annan åsikt ........................................................ 5

kan inte säga................................................................. 9

48. Tycker Ni i allmänhet att Europeiska unionen bör ha mer eller mindre makt än medlemsstaternas
regeringar?

mycket mer ................................................................... 1
mer ................................................................................ 2
lika mycket .................................................................... 3
mindre ........................................................................... 4
mycket mindre............................................................... 5

kan inte säga................................................................. 9

49. Om det nu arrangerades folkomröstning i Finland för att besluta om Finland skall fortsätta som medlem i
Europeiska unionen eller inte, skulle Ni rösta för eller mot medlemskapet?

jag skulle rösta för medlemskapet ................................ 1
jag skulle rösta mot medlemskapet .............................. 2

kan inte säga................................................................. 9

Tack för besväret!


