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Konfidentiellt

Undersökningsfrågorna är grupperade i tre huvudgrupper:
Bakgrundsfrågor, frågor gillande Era kulturvanor och till sist
frågor som hänför sig till hur Ni upplever det att vara
svenskspråkig i Finland.
Ringa in eller kryssa för lämpliga alternativ.

Vi ställer först några bakgrundsfrågor.

1. Vilket år är Ni född? ___________

2. Vilket är Ert civilstånd? Ringa in rätt alternativ.

1. ogift
2. gift eller sammanboende
3. frånskild eller lever i hemskillnad
4. änka eller änkling

3.Hur många personer bor stadigvarande i samma hushåll Er själv
    medräknad? ______ personer

4.Har Ni några hemmavarande barn? Hur många?
 
1 Nej ____st
2 Ja, 0 - 3 år ____st

  3 Ja, 4 - 6 år ____st
  4 Ja, 7 - 15 år ____st
  5 Ja, 16 år eller äldre ____st

Bilaga 2
5. Vad har Ni för utbildning? Ange skola och examen samt skolspråk.

Ange bara den högsta examen.
Skola Examen Språk

6 Ange Er arbetsplats och Er yrkesställning så noggrant som möjligt, (tex. vårdbiträde
på kommunalt åldringshem)
Om Ni är pensionär, ange därutöver vilken Er senaste arbetsplats och yrkesställning var.
Om Ni är hemmafru, ange därutöver Er makes senaste arbetsplats och yrkesställning.

7. I vilken kommun/vilka kommuner
Bor Ni nu? .
Har Ni vuxit upp? .
Har Ni sommarställe?

8. Hur länge har Ni bott på Er nuvarande boningsort?

9. Till vilken språkgrupp räknar/räknade sig nedan uppräknade personer?
Fyll i för varje person skilt Språkgruppsalternativen är:
svenska finska tvåspråkig annat språk

a) Till vilken språkgrupp anser Ni Er själv höra?
b) Till vilken språkgrupp anser/ansåg sig Er far höra?
c) Till vilken språkgrupp anser/ansåg sig Er mor höra?
d) Till vilken språkgrupp anser/ansåg sig

Er make/maka/sambo höra?
e) Till vilken språkgrupp anser sig Era barn tillhöra?



10. Hur bra anser Ni Er kunna finska? Ringa in lämpligt alternativ.

1. Fullständigt el. nästan fullständigt      2. Tillfredsställande
3. Dåligt 4. Inte alls

11. I vilken utsträckning använder Ni/har Ni använt svenska och finska i
följande situationer? Kryssa för rätt alternativ för varje situation.

mest mest
svenska lika mycket finska

endast också svenska också endast
svenska finska och finska svenska finska

a) i Ert hem ___ ____ ___ ___ ___
b) i Ert barndomshem ___ ____ ___ ___ ___
c) under Er skolgång ___ ____ ___ ___ ___
d) med Era vänner ___ ____ ___ ___ ___
e) i Ert arbete ___ ____ ___ ___ ___

12. Vilket är/har varit barnens skolspråk? Ringa in rätt alternativ.

1. har inte barn i skolåldern
2. svensk skola
3. finsk skola
4. samma barnhar gått i både svensk och finsk skola
5. olikspråkiga skolor för olika barn

I det följande ställer vi ett antal frågor som rör Era kulturvanor.
 (frågor 13 - 57)

13. Då vi nu övergår till de egentliga undersökningsfrågorna är vi
intresserade av hur den gångna veckan sett ut för Er del.
Om Ni tänker på Er normala livssituation, har den gångna veckan mot den
bakgrunden på något sätt varit avvikande? (tex. semester,
sjukhusvistelse, besök av gäster.) Ringa in rätt alternativ.

1. Nej
2. Ja, på vilket sätt? ________________________

14. Hur många dagstidningar (tidning som utkommer minst 3 dgr/vecka)
läser Ni och hur eller var har Ni tillgång till dem?
Fyll i antal och på vilket/vilka språk de är.

Antal Vilket/vilka språk
Som Ni/Ert hushåll prenumererar på ___ ________________
Som Ni köper som lösnummer ___ ________________
Ni läser på arbetsplatsen ___ ________________
Som Ni läser någon annanstans ___ ________________

Är någon av tidningarna rikssvensk, i såfall hur många? _______ st
15. Om Ni/Er familj/Ert hushåll prenumererar på någon finlandssvensk
dagstidning, vilken/vilka är de? _______________________________
____________________________________________________________



16.Hur ofta brukar Ni läsa veckotidningar eller tidskrifter?
Ringa in rätt alternativ.

1. Dagligen 2. Minst 1 g/vecka 3. Minst 1 g/mån
4. Minst 1 g/år 5. Mera sällan än 1 g/år 6. Aldrig

17.Har Ni under de senaste sju dagarna läst följande slag
av tidningar eller tidskrifter? Kryssa för varje tidningstyp
 Ni läst .Ange även om någon av dem varit finlandssvensk.

Ja Finlandssvensk(a)
-dam-, herr-, familje- el. ungdomstidning ____ ____
-serietidning ____ ____
-specialtidning, tex. hobby, sport, fritid ____ ____
-fack-, bransch- och organisationstidning ____ ____
-kulturtidskrift ____ ____
-religiösa tidningar ____ ____
annan typ av veckotidning/tidskrift
(tex. Stad o. Bygd, Samarbete, Kuriren) ____ ____
- gratistidningar ____ ____

18 Om Ni eller Er familj prenumererar på någon veckotidning eller
tidskrift, vilken/vilka är de?

19. Vilka TV-kanaler eller stationer ser Ni på regelbundet?
___________________________________________________
___________________________________________________

20. Ser man i allmänhet på TV varje dag i Er familj?
Ringa in rätt alternativ.

1. Nej 2. Ja

21. Har Ni under de senaste sju dagarna sett på följande typer
av TV-program? Kryssa för de programtyper Ni sett på.

Ja, vid Ja, vid
ett tillf. flera tillf.

-sportprogram ____ ____
-serier ____ ____
-långfilm ____ ____
- faktaprogram, om tex. samhälle,
kultur, natur ____ ____
-underhållningsprogram ____ ____
- musikprogram med:_
teater, dans, balett ____ ____
opera, operett, musikal ____ ____
klassisk eller seriös musik ____ ____
annan typ tv musik ____ ____
-nyhetsprogram, och gällande dem
vilka nyheter.
nyheter på finska ____ ____
TV-nytt (nyheter på svenska i Finlands TV)___ ____
Rapport och Aktuellt från Sveriges TV ____ ____
nyheter från andra kanaler ____ ____



22.Hur ofta tittar Ni på följande kanaler eller program?
Fyll i rätt alternativ för varje kanal eller programtyp.

Flere En el. Mera
Varje dagar/ ett par sällan än
dag vecka ggr/vecka 1 g/vecka Aldrig

-Svenskt program frän
Finlands TV (Finlands .

svenska television) ___ ___ ___ ___ ___
-Finskt program från
TV 1, TV 2 eller TV 3
Sveriges TV ___ ___ ___ ___ ___
-lokala kabel-TV eller
när-TV-program ___ ___ ___ ___ ___
- övriga TV-program, ___ ___ ___ ___ ___
vilka?
___________________________________________________________________

23.Har Ni:
Nej Ja

videobandspelare ___ ___
videokamera ___ ___

24. Tittade Ni på följande slag av videoinspelningar igår?

Nej Ja, mindre Ja, 1 tim.
än 1 tim el. mer

-självgjord inspelning med videokamera ___ ___ ___
-bandat TV-program ___ ___ ___
-hyrd eller lånad inspelning ___ ___ ___
-köpt videoinspelning ___ ___ ___

25. Hur ofta lyssnar Ni på radio? Ringa in rätt svarsalternativ.

1. Varje dag 2. Flera dagar/vecka 3. En el. ett par ggr/vecka
4. Mera sällan än 1 g/vecka 5. Aldrig

Lyssnade Ni på radio igår? Kryssa för de stationer Ni lyssnat på igår.
Ja, mindre Ja, 1/2 tim.
än 1/2 tim. el. mer

Rundradions svenskspråkiga kanal
(Riksradion)                                          ___ ___
Rundradions regionala svenska
sändningar                                             ___ ___
Rundradions kanal 1 (YLE 1)              ___ ___
Radiomafia (YLE 2)                             ___ ___
Radio Suomi (YLE 3), (på denna kanal
sänds också rundradions finsk
språkiga regionalprogram)                      ___ ___
Privata lokala radiostationer                  ___ ___
Sveriges P1                                            ___ ___
Sveriges P2                                            ___ ___
Sveriges P3                                             ___ ___
andra utländska radiostationer                 ___ ___

26. Hur många böcker har Ni läst det senaste året(12 mån)? Räkna inte med skol-,
kurs- eller studiematerial till utbildning Ni deltar i. Ringa in rätt alternativ.

I. Ingen 2. Ja, 1-2 st 3. Ja, 3-5 st 4. Ja, 6-9 st 5. Ja, 10 el. fler



Om Ni svarat Ja, vilken typ av bok/böcker läste Ni? Kryssa för de boktyper Ni läst
Ange även om någon av dem varit finlandssvensk.

Ja Finlandssvenska)
-deckare eller agentroman ___ ___
-annan typ av roman, vad?
______________________ ___ ___
-memoarer, reseskildringar ___ ___
-litteratur i samhällsfrågor ___ ___
-populärvetenskap ___ ___
-fackbok ___ ___
-poesi eller skådespel ___ ___
-barn och ungdomsböcker ___ ___
-religiösa eller andaktsböcker ___ ___
-annan typ av litteratur ___ ___

27. Har Ni under det senaste året (12 mån) köpt någon bok för
Er egen fritidsläsning? Räkna även med abonnemang i bokklubb.
Ringa in rätt alternativ. Ange även hur mänga av dem som var
finlandssvenska.

1. Ingen 2. Ja, 1-2 st 3. Ja, 3-5 st 4. Ja, 6-9 st 5. Ja, 10 el. fler
Varav finlandssvenska ______ st

28. Har Ni läst katalogen "Finlandssvenska böcker"? Ringa in.

1. Nej 2. Ja

29.Har Ni under det senaste året (12 mån) besökt något bibliotek?
Räkna med alla slag av bibliotek, även tex. bokbuss, skolbibliotek
och arbetsplatsbibliotek. Ringa in rätt alternativ.

1. Har ej besökt 2. Ja, 1-2 ggr 3. Ja, 3-5 ggr 4. Ja, 6 ggr el. fler

Om Ni svarat Ja, kryssa för vilka av bibliotekets tjänster Ni använt:
-lånat skönlitteratur ___
-lånat fackböcker eller böcker om speciella ämnen ___
-lånat barnböcker ___
-lånat musikskivor/kassetter, noter, ljudband,
-videoband eller bildkonst ___
-använt uppslagsverk ___
-läst/lånat tidningar/tidskrifter ___

30. Har Ni under det senaste året (12 min) varit på bio?
Räkna även med filmvisning på bibliotek och föreningslokal.
Ringa in rätt alternativ.

1. Nej 2. Ja, 1-2 ggr 3. Ja, 3-5 ggr 4. Ja, 6-9 ggr 5. Ja, 10- ggr

Om Ni svarat Ja, kryssa för vilken typ av film/filmer Ni sett:

- deckare, thriller, äventyrsfilm ___
-komedi ___
-drama, realistisk film ___
-barn, familjefilm ___
-annan typ av film ___



31. Har Ni någonsin sett en finlandssvensk film på biograf?
Ringa in rätt alternativ och uppge vilken/vilka filmer Ni sett?

1. Nej
2. Ja, vilken/vilka?____________________________________

32. Har Ni under det senaste året (12 mån) köpt grammofonskivor,
kassetter eller CD-skivor? Ringa in rätt alternativ.

I. Nej 2. Ja, 1-2 st 3. Ja. 3-5 st 4. Ja, 6-9 st 5. Ja, 10- st

Om Ni svarat Ja, vilken slags musik köpte Ni?
Kryssa för varje musiktyp Ni köpt. Ange även om
någon av skivorna/kassetterna varit finlandssvensk.

Ja Finlandssvensk(a)
-pop- eller rockmusik ___ ___
-jazzmusik ___ ___
-dansbandsmusik ___ ___
-underhällningsmusik ___ ___
-klassisk musik, operamusik ___ ___
-folkmusik, vismusik ___ ___
-annan typ av musik, vilken? ___ ___
_________________________

33. Har Ni under de senaste sju dagarna lyssnat på någon
grammofonskiva, kassett eller CD-skiva som Ni spelat själv hemma?
Ringa in rätt alternativ.

1. Nej 2. Ja

Om Ni svarat Ja, vilken typ av musik lyssnade Ni på?
Kryssa för varje musiktyp Ni lyssnat på de senaste sju dagarna.
Ange även om någon av skivorna/kassetterna var finlandssvensk.

Ja Finlandssvensk(a)
-popmusik, rockmusik ___ ___
-jazzmusik ___ ___
-dansbandsmusik ___ ___
-underhållningsmusik ___ ___
-klassisk musik, operamusik ___ ___
-folkmusik, vismusik ___ ___
-annan typ av musik, vilken? ___ ___
______________________

- annat på skiva eller kassett, vad?___ ___

______________________

34. Har Ni under det senaste året (12 mån) besökt museer och
utställningar? (Besök på mässa räknas inte.) Ringa in rätt alternativ.

1. Nej 2. Ja

Om Ni svarat Ja, fyll i hur många gånger Ni har besökt museer och
utställningar under det senaste året. Om Ni inte minns exakt antal, skriv
ungefärligt

Hur många besök?
konstutställning el. konstmuseum i Finland _______
konstutställning el. konstmuseum i utlandet _______
annat museum i Finland _______
annat museum i utlandet _______



Har någon utställning Ni besökt det senaste året (12 mån) varit
speciellt finlandssvensk? (tex. finlandssvensk konstnär, ämne som
anknyter till finlandssvenskhet) Ringa in rätt alternativ och fyll i
vilken/vilka utställningar det varit fråga om.

1. Nej
2. Ja, vilken/vilka? ____________________________________________

__________________________________________________________

35. Har Ni under det senaste året (12 mån) varit på någon
konsert eller annat musikevenemang? Ringa in rätt alternativ.

1. Nej 2. Ja

Om Ni svarat Ja, fyll i rätt antal för varje konserttyp samt om någon av
dem hade finlandssvensk anknytning, (tex. artist, kompositör etc.)

Därav antal med
finlandssvensk

Antal ggr anknytning
-pop- eller rockkonsert? _____ _____
-jazz-konsert? _____ _____
-evenemang med folkmusik?  _____ _____
-evenemang med vis- el.
underhållningsmusik? _____ _____
- konsert med klassisk musik
(inkl. modern konsertmusik) _____ _____
- annan musik, vilken? _____ _____

36.Har Ni under det senaste året (12 mån) varit på följande slag av
evenemang? Fyll i rätt antal samt även om någon av evenemangen
varit finlandssvenska.

Ja, Därav antal
antal finlandssvenska

-teater ___ ___
-balett ___ ___
-opera ___ ___
-operett el. musikal ___ ___
-revy ___ ___
-folkdansuppträdande ___ ___
annat uppträdande, vad? ___ ___
______________________

37.Deltar Ni som amatör i följande aktiviteter? Kryssa för de aktiviteter
Ni deltar i samt fyll även i på vilket språk de är.

På
Ja vilket språk?

-sångkör ___ __________
-teatergrupp ___ __________
-orkester eller musiksällskap ___ __________
-folkdanslag el. annan dansgrupp ___ __________
-skrivargrupp ___ __________
- filmstudio- el. videogrupp
-annan grupp, cirkel el. sällskap, ___ __________
vad? '____________________

__________________________



38.Spelar Ni något musikinstrument, i såfall hur ofta?
Ringa in rätt alternativ.

1. Nej, aldrig 2. Ja, enstaka ggr/män el. mindre
3. Ja, någon gång per vecka 4. Ja, varje dag

39.Vilka hobbyn eller fritidssysselsättningar ägnar Ni er åt?
Ringa in rätt alternativ, fyll i vilka hobbyn Ni ägnar Er åt
samt även på vilket språk Ni gör det

1. Nej, jag ägnar mig inte åt någon hobby
2. Ja, jag ägnar mig åt följande hobbyn: På vilket språk?
______________________________ ___________
______________________________ ___________

40.Har Ni under det senaste året (12 mån) eller någon gång tidigare
skrivit något av nedanstående:

Kryssa för rätt svarsalternativ. Inte under
Ja, under det senaste

Nej, det senaste året, men
aldrig året tidigare

-brev                                          __ __ __
-dagbok                                    __ __ __
-insändare till allmänhetens spalt __ __ __
-tidningsartiklar                           __ __ __
-tidskriftsartiklar                          __ __ __
-tal eller föredrag                         __ __ __
-dikter, noveller, romaner el.dyl __ __ __
-någonting annat, __ __ __

vad?________________

41. Hur ofta idkar Ni eller deltar Ni i någon av följande aktiviteter?
Kryssa för rätt alternativ.

1 g/vecka 2-3 ggr/mån 1 g/mån
el. mer el. mer el. mindre Aldrig

-längre promenader,
cykel- el. skidturer ___ ___ ___ ___

-motionsträning ___ ___ ___ ___
- delta i motions- och
-idrottstävlingar ___ ___ ___ ___
-besöka idrottstävlingar ___ ___ ___ ___

42. Är Ni medlem i någon av följande klubbar eller föreningar?
Kryssa för om Ni är medlem samt uppge även det språk
klubben/föreningen fungerar på

Ja Klubbens språk
bokklubb ___ ________
filmklubb ___ ________
skivklubb ___ ________
konstförening ___ ________
någon annan kulturell förening ___ ________

43. Har Ni abonnemang på följande slag av kulturella evenemang;
Kryssa i såfall för samt uppge även på vilket språk evenemangen är.

Ja Språk
Konsert ___ ___________________
Teater ___ ___________________
Opera eller balett ___ ___________________



44. Är Ni medlem i någon finlandssvensk kulturell organisation eller
institution? (Tex. Svenska Litteratursällskapet, Svenska Folkskolans
Vänner, Föreningen Brage, Folkets Bildningsförbund, Arbetets Vänner,
Svenska Bildningens Vänner) Ringa in rätt alternativ.
Om ni svarat Ja, fyll i vilka organisationer Ni är medlem i.

1. Nej
2. Ja, vilken/vilka?______________________________________
_____________________________________________________

45. I Finland brukar man ofta partipolitiskt gruppera sig enligt
en vänster - högerskala. Kan Ni uppge var på skalan Ni befinner Er? Ringa in
rätt alternativ.

Vänster 1 2 3 4 5 höger

46. Är Ni medlem i någon samhällspolitisk organisation?
Kryssa för rätt alternativ

Nej Ja
Facklig eller yrkesorganisation ___ ___
Politisk organisation ___ ___

47. Till vilken samhällsklass anser Ni Er närmast höra?
Kryssa för ett alternativ.
Arbetarklassen __
Lägre medelklassen __
Medelklassen __
Övre medelklassen __
Överklassen __
Jag anser mig inte __
tillhöra någon samhällsklass __

48. I vilka samhällspolitiska aktiviteter har Ni deltagit under de
senaste året (12 mån)? Kryssa för de alternativ Ni deltagit i.

Riksdagsval __
Partimöte __
Demonstration __
Fackligt möte __
Kommun/stadsdelsmöte
el. motsvarande __
Undertecknande av
adress/upprop __

49. Tillhör Ni någon kyrka eller religiöst samfund?
Ringa in rätt alternativ. Om Ni svarat Ja, uppge vilken/vilket
det är fråga om.

1. Nej
2. Ja, vilken/vilket? ____________________________

50. Hur ofta har Ni deltagit i någon gudstjänst under det senaste året?
Ringa in rätt alternativ.

1. Dagligen 2. Flere ggr/vecka 3. Ungefär 1 g/vecka
4. Minst 1 g/mån 5. Minst 3 ggr/år 6. 1-2 ggr/år
7. Har inte deltagit

51. Har Ni fått en religiös uppfostran?
Ringa in rätt alternativ.

1. Nej 2. Svårt att säga 3. Ja



52. Oberoende av om Ni går i kyrkan eller ej, skulle Ni säga att Ni är ...?
Ringa in rätt alternativ.

1. En religiös person
2. Inte en religiös person
3. En övertygad ateist
4. Svårt att säga

53. Vilket av följande påståenden kommer närmast Er övertygelse?
Ringa in rätt alternativ.

1. Det finns en personlig Gud
2. Det finns något slags ande eller livskraft
3. Jag vet inte vad jag skall tro
4. Jag tror egentligen inte att det finns något slags ande,
Gud eller livskraft

54. Deltog Ni senaste sommar i av någon väckelserörelse anordnad
religiös sommarfest eller läger? Ringa in rätt alternativ.

1. Nej 2. Ja

55. Har Ni eller Er familj tillgång till följande:
Kryssa för det Ni har tillgång till.

bil ___
fritidsbostad i Finland ___
båt med kojplatser ___
husvagn eller husbil ___

56.Hur långt är det från Er bostad till närmaste av nedan uppräknade
platser. Kryssa för rätt alternativ.

Mindre in 4 km 4 - 20 km Mer än 20 km
bokhandel __ __ __
musikaffär __ __ __
bibliotek __ __ __
biograf __ __ __
teater __ __ __
konstmuseum __ __ __
idrottsplan __ __ __

57.Våra tidigare frågor har berört olika kulturformer. När Ni tänker på
Era egna behov och intressen, vilka två kulturformer/verksamheter
tycker Ni att man borde stöda mer än hittills i Svenskfinland?
Vilka två kulturformer/verksamheter kunde man stöda mindre än
hittills i Svenskfinland?

Bör stöda mer 1. _______________________
2. _______________________

Kan stöda mindre 1.. _______________________
2. _______________________

I fortsättningen är vi intresserade av Er inställning till det
finlandssvenska,

58. Nämn tre särskilda kännetecken som just Ni anser vara
typiska för finlandssvenskarna, förutom språket.

_______________________________________________________
_______________________________________________________



59. När Ni personligen tänker på finlandssvenskar, i vilken utsträckning
förknippar Ni följande egenskaper/kännetecken med dem?
Kryssa för det alternativ Ni tycker passar bäst för varje egenskap.

Mycket stor Ganska stor Svårt Ganska liten Mycket liten
utsträckning  utsträckning att utsträckning utsträckning

  säga
samarbetsvilliga ___ ___ ___ ___ ___
företagsamma ___ ___ ___ ___ ___
välbärgade ___ ___ ___ ___ ___
internationellt
inriktade ___ ___ ___ ___ ___
"snorkiga" ___ ___ ___ ___ ___
privilegierade ___ ___ ___ ___ ___
fosterländska ___ ___ ___ ___ ___
stolta ___ ___ ___ ___ ___
bildade ___ ___ ___ ___ ___
vidsynta/toleranta ___ ___ ___ ___ ___
pålitliga ___ ___ ___ ___ ___
gästfria ___ ___ ___ ___ ___
öppna ___ ___ ___ ___ ___
försiktiga ___ ___ ___ ___ ___
aggressiva ___ ___ ___ ___ ___
envisa ___ ___ ___ ___ ___
självsäkra ___ ___ ___ ___ ___
vänliga ___ ___ ___ ___ ___

60. När Ni personligen tänker på den finskspråkiga befolkningen,
i vilken utsträckning förknippar Ni följande egenskaper/kännetecken
med dem? Kryssa för det alternativ Ni tycker passar bäst för
varje egenskap.

Mycket stor Ganska stor Svårt Ganska liten   Mycket liten
utsträckning utsträckning att utsträckning utsträckning

säga
samarbetsvilliga ___ ___ ___ ___ ___
företagsamma ___ ___ ___ ___ ___
välbärgade ___ ___ ___ ___ ___
internationellt
inriktade ___ ___ ___ ___ ___
"snorkiga" ___ ___ ___ ___ ___
priviligierade ___ ___ ___ ___ ___
fosterländska ___ ___ ___ ___ ___
stolta ___ ___ ___ ___ ___
bildade ___ ___ ___ ___ ___
vidsynta/toleranta ___ ___ ___ ___ ___
pålitlig ___ ___ ___ ___ ___
gästfria ___ ___ ___ ___ ___
öppna ___ ___ ___ ___ ___
försiktiga ___ ___ ___ ___ ___
aggressiva ___ ___ ___ ___ ___
envisa ___ ___ ___ ___ ___
självsäkra ___ ___ ___ ___ ___
vänliga ___ ___ ___ ___ ___



61. I vilken utsträckning tror Ni att finskspråkiga förknippar följande
egenskaper/kännetecken med finlandssvenskarna? Kryssa

    för det alternativ Ni tycker passar bäst för varje egenskap.

Mycket stor Ganska stor Svårt Ganska liten Mycket liten
utsträckning       utsträckning att utsträckning utsträckning

säga
samarbetsvilliga ___ ___ ___ ___ ___
företagsamma ___ ___ ___ ___ ___
välbärgade ___ ___ ___ ___ ___
internationellt
inriktade ___ ___ ___ ___ ___
"snorkiga" ___ ___ ___ ___ ___
priviligierade ___ ___ ___ ___ ___
fosterländska ___ ___ ___ ___ ___
stolta ___ ___ ___ ___ ___
bildade ___ ___ ___ ___ ___
vidsynta/toleranta ___ ___ ___ ___ ___
pålitliga ___ ___ ___ ___ ___
gästfria ___ ___ ___ ___ ___
öppna ___ ___ ___ ___ ___
försiktiga ___ ___ ___ ___ ___
aggressiva ___ ___ ___ ___ ___
envisa ___ ___ ___ ___ ___
självsäkra ___ ___ ___ ___ ___
vänliga ___ ___ ___ ___ ___

62. Räkna upp högst tre grupper i samhället som Ni anser vara
speciellt finlandssvenska?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

63. I vilken utsträckning anser Ni de olika regionerna i Svenskfinland
vara finlandssvenska? Ringa in det alternativ Ni tycker passar
bäst för varje region.
Alternativen är följande:

1. 2 . 3. 4. 5.
Mycket stor Ganska stor Svårt att Ganska liten Mycket liten
Utsträckning  utsträckning säga utsträckning utsträckning
Norra Österbotten 1 2 3 4 5
Vasaregionen 1 2 3 4 5
Södra Österbotten 1 2 3 4 5
Åbotrakten 1 2 3 4 5
Övriga Åboland 1 2 3 4 5
Åland 1 2 3 4 5
Västra Nyland 1 2 3 4 5
Helsingforsregionen
(Mellannyland) 1 2 3 4 5
Östra Nyland 1 2 3 4 5



64. I vilken utsträckning känner Ni samhörighet med följande
områden, länder och regioner?
Ringa in det alternativ Ni tycker passar bäst.
Alternativen är följande:

1 . 2. 3. 4. 5.
Mycket stor Ganska stor Svårt att Ganska liten Mycket liten
utsträckning utsträckning säga utsträckning utsträckning

Svenskfinland 1 2 3 4 5
Finland 1 2 3 4 5
Sverige 1 2 3 4 5
Norden 1 2 3 4 5
Europa 1 2 3 4 5

65. Man kan känna sin identitet olika starkt i olika grupper eller
situationer. I vilken utsträckning känner Ni Er som en finlandssvensk
i följande grupper/situationer? Ringa in det alternativ Ni tycker
passar bäst för varje situation. Alternativen är följande:

1. 2 . 3. 4. 5.
Mycket stor Ganska stor Svårt att Ganska liten Mycket liten
utsträckning utsträckning säga utsträckning utsträckning

I familjen 1 2 3 4 5
Bland släktingar 1 2 3 4 5
Bland vänner 1 2 3 4 5
På arbetet 1 2 3 4 5
På fritiden 1 2 3 4 5
Utomlands 1 2 3 4 5

66. I vilken utsträckning känner Ni samhörighet med följande grupper?
Ringa in det alternativ Ni tycker passar bäst for varje grupp.
Alternativen är följande:

1. 2. 3. 4 . 5.
Mycket stor Ganska stor Svårt att Ganska liten Mycket liten
utsträckning utsträckning säga utsträckning utsträckning

svenskspråkiga på min boningsort 1 2 3 4 5
svenskspråkiga på andra orter 1 2 3 4 5
finskspråkiga på min boningsort 1 2 3 4 5
finskspråkiga på andra orter 1 2 3 4 5
rikssvenskar 1 2 3 4 5

67. Hur ofta deltar Ni i fester och tillställningar i anslutning till
nedan uppräknade dagar?

Aldrig Ja, enstaka gånger Ja, regelbundet
Svenska Dagen ___ ___ ___
Luciadagen ___ ___ ___
Runebergsdagen ___ ___ ___
Självständighetsdagen ___ ___ ___

68. Om Ni tänker på de kommande 20 åren, tror Ni att de svensk-
språkigas ställning i Finland kommer att förbättras eller försämras?
Ringa in det alternativ Ni tycker stämmer bäst
1. 2. 3. 4. 5.
Försämras  Försämras Förbli Förbättras Förbättras
mycket något oförändrad något något



69. Om Ni helt allmänt tänker på Ert liv, vilken betydelse har följande
områden just för Ert liv? Ringa in det alternativ Ni tycker passar bäst
för varje område.

Alternativen är följande:

1. 2 3. 4. 5.
Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Kan inte
viktigt viktigt viktigt viktigt säga

Arbete                        1 2 3 4 5
Familj                          1 2 3 4 5
Vänner                        1 2 3 4 5
Fritid                             1 2 3 4 5
Politik                           1 2 3 4 5
Religion                      1 2 3 4 5
Idrott, sport                   1 2 3 4 5
Kultur (litteratur,
konst, musik)                1 2 3 4 5
Att vara finlandssvensk  1 2 3 4 5

70. Nedan räknar vi upp ett antal påståenden om språkgrupperna i
Finland. Ange för varje påstående i vilken utsträckning Ni är
av samma åsikt eller av annan åsikt Det finns inga rätta eller
felaktiga alternativ. Det intressanta är just Er personliga åsikt.
Ringa in det alternativ Ni tycker passar bäst för varje påstående.
Alternativen är följande:

1. 2. 3. 4. 5.
Helt av Delvis av Svårt att Delvis av Helt av
samma åsikt samma åsikt säga annan åsikt  annan åsikt

Det är nog bäst för barn om de får
växa upp i en möjligast enspråkig miljö. 1 2 3 4 5

Om man sjunger Vårt Land bör man göra det
på sitt modersmål. 1 2 3 4 5

Det är onaturligt att läsa Fader Vår på
något annat än sitt modersmål. 1 2 3 4 5

Det finska Finland uppvisar en föredömlig
generositet emot finlandssvenskarna. 1 2 3 4 5

Det skulle vara ett svek mot min språkgrupp
om jag flyttade till Sverige för gott 1 2 3 4 5

Det är viktigt att finlandssvenskarna håller
ihop mot det finska. 1 2 3 4 5



I många sammanhang kostar det alldeles för
mycket att upprätthälla tvåspråkigheten. 1 2 3 4 5

Jag är alltid starkt medveten om att jag
överskrider språkgränsen när jag rör mig
i Finland. 1 2 3 4 5

Att gifta sig över språkgränsen skapar nog
bara problem. 1 2 3 4 5

Finlandssvenskarna bör aktivt kräva service på
sitt modersmål. 1 2 3 4 5

Finnarna har ännu inte på alla områden uppnått
samma kulturella nivå som svenskarna i Finland. 1 2 3 4 5

Om några finnar flyttar in i ett svenskt
samhälle, isolerar de sig och försöker inte
ens lära sig svenska. 1 2 3 4 5

Finnarna talar ogärna svenska även om de
kan svenska. 1 2 3 4 5

Finlandssvenskarna och finnarna är så olika,
att de aldrig kommer att dra jämnt. 1 2 3 4 5

Finnarna isolerar sig från den nordiska kultur-
gemenskapen genom att vägra lära sig svenska. 1 2 3 4 5

Endel av finnarnas kulturella framsteg har
skett på den svenska kulturens bekostnad. 1 2 3 4 5

Ålänningarna är också finlandssvenskar. 1 2 3 4 5

Om Ni har synpunkter på vår enkät, anteckna dem här. Kommentera gärna
vilken fråga som helst

Tack för besväret!


