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RIKSDAGSVALUNDERSÖKNING – DROP OFF
1. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet. Hur viktigt var
det för Er att..?
1
2
3
4
5

Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte speciellt viktigt
Inte alls viktigt
Vet ej

Trygga hälso- och sjukvårdens nivå
Trygga äldrevårdens nivå
Minska arbetslösheten
Förbättra de fattigas situation
Förbereda samhället för en åldrande befolkning
Minska kriminaliteten
Minska drogmissbruket
Minska statsskulden
Förbättra de arbetslösas utkomst
Trygga nivån på offentlig service
Lätta skattetrycket
Stoppa den offentliga sektorns tillväxt
Minska utvecklingsskillnaderna mellan olika regioner
Förbättra pensionärernas ställning
Förbättra barnfamiljernas ställning
Förbättra förutsättningarna för företagsamhet
Effektivisera miljöskyddet
Främja kvinnors och mäns jämställdhet
Förbättra boendeförhållanden
Förstärka traditionella värden och moraluppfattningar
Öka disciplin och ordning i samhället
Förstärka de religiösa värderingarna
Dämpa överdriven internationalisering
Begränsa inflödet av flyktingar
Begränsa inflödet av utländsk arbetskraft
Öka utvecklingssamarbetet
Påverka regeringens sammansättning
Påverka vem som blir vald till statsminister
Förbättra etniska eller andra minoriteters ställning
Begränsa politik och förvaltning så att folk fritt får bestämma över sina liv
Dämpa marknadskrafterna så att de tjänar hela samhället
Förstärka integrationen inom Europeiska unionen
Arbeta för Finlands sak i Europeiska unionen
2. Under valkampanjen kan medborgarna hämta för röstningsbeslutet nödvändig
information från olika informationskällor. I vilken utsträckning fick Ni för Ert röstningsbeslut
viktig information från följande källor?
1
2
3
4

Väldigt mycket
Ganska mycket
Ganska lite
Inte alls

Familjemedlemmar, föräldrar eller släktingar
Arbets- eller studiekamrater
Andra vänner eller bekanta
Tidningarnas nyheter och aktualitetsreportage
Valreklam i tidningar
Radions nyhets- och aktualitetsprogram
Radions valprogram
Valreklam i radio
TVs nyhets- och aktualitetsprogram
TVs valprogram
Valreklam i TV
S.k. valmaskiner på internet
Partiernas eller kandidaternas internetsidor
Partiernas eller kandidaternas valtillställningar
Medborgar- och intresseorganisationers valkampanjer
Böcker, tidskrifter och andra skriftliga källor
3. Följande påståenden rör olika former för samhälleligt deltagande. Om Ni anser att
någonting är väldigt viktigt för Er, vilka av följande saker har Ni gjort eller skulle Ni kunna
tänka Er att göra?
1
2
3
4

Har gjort
Har inte gjort, men skulle kunna tänka mig att göra
Skulle aldrig göra
Vet ej

Skriva insändare
Ta kontakt med politiska beslutsfattare
Skriva under ett upprop
Delta i en bojkott, betalnings- eller köpstrejk
Delta i en fredlig demonstration
Uppvisa civil olydnad genom att delta i olaglig direkt aktion
Delta i sådana demonstrationer där det tidigare har förekommit våld
Bruka våld för att uppnå politiska mål
4. Vad tycker Ni om följande påståenden?
1
2
3
4
5

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt
Vet ej

Vem som helst kan påverka politiska beslut om man bara vill
I riksdagsvalet fanns det åtminstone en kandidat som tilltalade mig
I allmänhet kan man lita på att regeringen fattar rätt beslut
Genom att rösta kan man påverka saker och ting
Valförbund mellan partier är bra eftersom det gör det lättare för små partier att bli
representerade i riksdagen.
Valförbund borde förbjudas så att väljarna lättare kan bedöma vilket parti som gynnas av
deras röster
De beslut som politikerna fattar påverkar inte mitt liv

Vårt land behöver starka ledare som kan återställa disciplin och ordning i samhället.
Det är var och ens ensak om han/hon röstar eller inte
Jag tycker att det är en medborgerlig plikt att gå och rösta
I riksdagsvalet fanns det inte i min valkrets någon kandidat som tilltalade mig och
Det parti som jag är anhängare av hade i min valkrets goda möjligheter att få
åtminstone en ledamot invald i riksdagen
Jag kan inte påverka min egen eller min familjs ekonomiska situation genom att rösta
Politikens så kallade personifiering är för det mesta en bra sak
När jag röstar avgör sakfrågor, inte person
Det är bra med tanke på samförståndet i vårt land att så många partier som möjligt
samarbetar i regeringen
När regeringen består av många partier blir det oklart vem som bär ansvaret för den
förda politiken
Regeringen borde bestå av antingen bara borgerliga partier eller bara vänsterpartier
Partierna borde i valrörelsen klart ha deklarerat vilka partier de vill bilda regering
med.
Det är omöjligt för partierna att ge besked om eventuella regeringspartners förrän
valresultatet är klart.
En riksdagsman bör rösta i enlighet med sin egen åsikt oberoende av riksdagsgruppens
hållning.
5. Vad anser Ni om följande påståenden som har att göra med Finlands
internationella förhållanden?
1
2
3
4
5

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt
Vet ej

Natofrågan borde ha diskuterats i valrörelsen så att väljarna skulle ha fått veta vad
partierna anser om Finlands eventuella medlemskap.
Natofrågan är så komplicerad att landets politiska ledning kan ta hand om
avgörandet.
Finland borde stanna utanför NATO
Finland borde begära utträde ur Europeiska Unionen
Medlemskap i Europeiska Unionen är en positiv sak för Finland
6. Följande påståenden har att göra med samhällsfrågor. Vad anser Ni om dem?
1
2
3
4
5

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt
Vet ej

Alla kvinnor borde ha rätt till konstgjord befruktning.
Endast kvinnor som lever i ett fast heterosexuellt parförhållande borde ha rätt till
konstgjord befruktning.
Konstgjord befruktning borde i likhet med annan hälsovård vara samhällsfinansierad.
Finland bör aktivt skaffa mer arbetskraft från utlandet de kommande åren.
Löner och arbetsavtal bör avtalas lokalt på arbetsplatserna i högre grad än nu.

Hela Finland bör hållas bebott även om det innebär stora ekonomiska uppoffringar för
samhället.
Det finländska rättssystemet behandlar alla jämlikt
Undervisningen i svenska i de finskspråkiga skolorna borde vara frivillig på alla nivåer.
Det bör bli förbjudet att köpa sexuella tjänster.
Homosexuella och lesbiska par som registrerat sitt parförhållande bör kunna adoptera
barn.
7. Hur ser den bästa regeringsbasen ut om vi räknar med de stora partierna?
1
2
3
4
5

SDP – Samlingspartiet
Centern – Samlingspartiet
SDP – Centern
SDP – Centern – Samlingspartiet
Vet ej

8. Vilket är det bästa sättet att sköta Finlands försvar?
1
2
3
4
5
6

Sköta det självständigt
Utveckla ett gemensamt försvar i Norden
Sträva efter internationell nedrustning
Utveckla Europeiska Unionens gemensamma försvar
Ansluta landet till NATO
Vet ej

9. Ifall det blir aktuellt med ett finländskt medlemskap i Nato, borde det i så fall ordnas en
folkomröstning i frågan?
1 Ja
2 Nej
3 Vet ej
10. Borde landets presidentämbete avskaffas?
1 Ja
2 Nej
3 Vet ej
11. Bland invandrarna finns det problem med att anpassa sig till Finland. Beror detta på
finländarna eller på invandrarna själva, allmänt taget?
1
2
3
4

Problemen beror mer på finländarna
Problemen beror lika mycket på båda
Problemen beror mer på invandrarna
Vet ej

12. Hur ska alla finländare kunna garanteras en jämlik allmän sjukvård
oberoende av bosättningsort, ekonomisk situation eller handikapp? Väl de tre
alternativ du anser vara
viktigast:
1 öka statens andel av finansieringen
2 öka kommunernas samarbete inom hälsovården
3 omvärdera prioriteringsordningen för de kommunala tjänsterna
4 höja kommunalskatten och rikta medlen till hälsovården
5 höja patientavgifterna
6 privatisera tjänster
7 utbilda fler läkare och annan sjukvårdspersonal
8 effektivera verksamheten
9 minska på onödiga hälsostationsbesök
10 någonting annat
11 vet ej
13. Vilka är de främsta orsakerna till att ungdomar gör sig skyldiga till allvarliga brott? Välj
de tre viktigaste alternativen:
1 allmän otrygghet
2 likgiltiga föräldrar
3 dålig disciplin i skolan
4 för lindriga straff
5 splittrade familjer
6 brist på ungdomsarbete
7 ungdomsarbetslösheten
8 användningen av rusmedel
9 våldsamma dataspel och filmer
10 någon annan orsak
11 vet ej
14. Hur skall man minska långtidsarbetslösheten? Välj de två viktigaste alternativen av
följande:
1
2
3
4
5
6

utbildning och omskolning
skapa nya arbetsplatser
göra det förmånligt för arbetsgivaren att anställa en arbetslös
öka flexibiliteten i arbetslivet
någonting annat
vet ej

15. Hur ska vi komma till ett läge där kvinnor och män får lika lön för samma jobb? Välj de
två viktigaste alternativen:
1
2
3
4
5
6

ny lagstiftning
genom fackförbundens agerande
genom att ingå lokala avtal
upplysning och information
någonting annat
vet ej

16. Hur borde eventuella skattelättnader användas i första hand? Välj de tre viktigaste
alternativen:
1 jämt fördelat på alla löntagare
2 låginkomsttagare
3 alla pensionärer
4 pensionärer med låg inkomst
5 barnfamiljer med låg inkomst
6 arbetsgivaravgifterna i låglöneyrken
7 företagsbeskattningen överlag
8 bilar och motorcyklar
9 omsättningsskatt t.ex. på mat
10 någonting annat
11 vet ej

17. Vilka av dessa sociala förmåner borde i första hand ökas under den kommande
valperioden? Välj högst tre alternativ:
1 studiestödet
2 barnbidraget och hemvårdsstödet
3 moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen
4 arbetslöshetsersättningen
5 folkpensionen och andra pensioner
6 bostadsbidraget
7 utkomststödet
8 sjukdagpenning
9 vård- och rehabiliteringskostnader
10 resurser borde användas för att förbättra servicen
11 vet ej
18. Har Ni för närvarande eller har Ni någon gång
förtroendeuppdrag (t.ex. som nämnd- eller fullmäktigeledamot)?

haft

kommunala

1 Jag har för närvarande förtroendeuppdrag
2 Jag har tidigare haft förtroendeuppdrag
3 Nej, aldrig
19. När Ni tänker på Er uppväxtmiljö, hur stor roll tycker Ni att politiken spelade då?
1
2
3
4
5
6

Mycket stor roll
Ganska stor roll
Vet inte
Ganska liten roll
Ingen roll alls
Vet ej

20. Hur har Er inställning till val förändrats under Ert liv?
1
2
3
4
5
6

Förändrats mycket i positiv riktning
Förändrats delvis i positiv riktning
Har varken blivit mer positivt eller negativt
Förändrats delvis i negativ riktning
Förändrats mycket i negativ riktning
Vet ej

21. Hur har Er inställning till politiskt deltagande förändrats under Ert liv (t.ex. att ta
direkt kontakt med myndighet, att skriva under ett upprop, att delta i en
demonstration)?
1
2
3
4
5
6

Förändrats mycket i positiv riktning
Förändrats delvis i positiv riktning
Har varken blivit mer positivt eller negativt
Förändrats delvis i negativ riktning
Förändrats mycket i negativ riktning
Vet ej

22. Hur bedömer Ni att Er egen generations allmänna inställning till politiskt
deltagande ser ut?
1
2
3
4
5
6

Mycket positiv
Ganska positiv
Varken positiv eller negativ
Ganska negativ
Mycket negativ
Vet ej

23. Hur förhåller Ni Er till politiskt deltagande?
1
2
3
4
5

Mycket positiv
Ganska positiv
Varken positiv eller negativ
Ganska negativ
Mycket negativ

24. Hur mycket tror Ni att folk i allmänhet påverkades av följande saker när de
röstade i det riksdagsval som nyligen hölls?
1
2
3
4
5

Mycket
Ganska mycket
Lite
Inte alls
Vet ej

Tidningarnas nyheter och aktualitetsreportage
Valreklam i tidningar
Radions nyheter och aktualitetsprogram
Radions valprogram
Valreklam i radio
Nyhets- och aktualitetsprogram på TV
Valprogram i TV
Valreklam i TV
S.k. valmaskiner på internet
Partiernas eller kandidaternas internetsidor
Partiernas eller kandidaternas valtillställningar
Medborgar- och intresseorganisationers valkampanjer
Böcker, tidskrifter och andra skriftliga källor
25. Använder Ni Internet personligen?
1 ja
2 nej Æ Gå vidare till fråga 38 [röstning per Internet]
26. Var använder Ni Internet? Ni kan välja flera alternativ.
1
2
3
4
5
6
7

hemma
på jobbet
i en skola, vid ett läroverk eller universitet
i ett kommunalt utrymme, t.ex. i ett bibliotek eller en ungdomsgård
på ett Internet-café
hos en vän, bekant eller släkting
genom en trådlös apparat (t.ex. Communicator, Palm pilot, GPRS)

27. Om Ni har en Internet-anslutning hemma, hurdan förbindelse har Ni?
1
2
3
4
5
6
7
8

ett normalt telefonabonnemang och modem
en ISDN-anslutning
en ADSL- eller SDSL-anslutning (bredband)
ett kabelmodem
en trådlös anslutning
annan typ av anslutning, hurdan?
jag har ingen Internet-anslutning hemma
vet ej

28. Om Ni använder Internet i Ert jobb eller i era studier, har arbetsgivaren eller
läroinrättningen begränsat Er Internet-användning?
1
2
3
4
5
6

ja, man har tidsmässiga begränsningar på Internet-användning
ja, vissa hemsidor på Internet har uteslutits
nej, men vi har regler beträffande Internet-användning
nej, det är fritt fram att använda Internet
jag använder inte Internet i mitt arbete eller i en studieinrättning
vet ej

29. Hur ofta använder Ni Internet?
1
2
3
4

dagligen
några gånger i veckan
ungefär en gång i veckan
ibland

30. Hur länge brukar Ni använda Internet per gång?
1
2
3
4

flera timmar
1-2 timmar
30-50 minuter
mindre än en halv timme

31. Hur ofta följde Ni med politiska frågor i anslutning till valrörelsen på Internet?
1
2
3
4
5
6

dagligen eller nästan dagligen
ofta
ganska ofta
ganska sällan
sällan
aldrig

32. Använde Ni s.k. valmaskiner på Internet för att finna en lämplig kandidat?
1
2
3
4

Jag använde mig av tre eller flera valmaskiner
Jag använde mig av två valmaskiner
Jag använde mig av en valmaskin
Jag använde mig inte av en valmaskin Æ Gå vidare till fråga 34

33. Hur mycket påverkade valmaskinernas resultat Ert kandidatval?
1
2
3
4

Väldigt mycket
Ganska mycket
Inte speciellt mycket
Inte alls

34. Hur mycket brukar Ni följa med politiska och samhälleliga frågor på Internet i
allmänhet?
1
2
3
4
5
6

dagligen eller nästan dagligen
ofta
ganska ofta
ganska sällan
sällan
aldrig

35. Hur ofta uträttar Ni ärenden med den offentliga förvaltningen (t.ex. kommunerna,
skattemyndigheten, ministerierna, FPA) på Internet eller besöker deras hemsidor?
1
2
3
4
5
6

dagligen eller nästan dagligen
ofta
ganska ofta
ganska sällan
sällan
aldrig Æ Gå vidare till fråga 37

36. Varför använder Ni myndigheternas hemsidor? Ni kan välja flera svarsalternativ.
1 för att finna information
2 för att sända e-post till myndigheterna
3 för att använda den offentliga förvaltningens service med hjälp av Internet (t.ex. för
att fylla i ansökningar och formulär)
4 av annan orsak, vilken?
37. Hur ofta har Ni kontaktat en politiker (t.ex. en riksdagsledamot eller en
valkandidat, kommunfullmäktigeledamot, medlemmar i nämnder) per e-post eller
annars på Internet?
1
2
3
4
5
6

dagligen eller nästan dagligen
ofta
ganska ofta
ganska sällan
sällan
aldrig

38. I det följande listas några syften som Internet kan används för. Vilka av dem
använder Ni personligen? Ni kan välja fler alternativ.
1
2
3
4
5
6
7
8

Att läsa/sända e-post (e-mail)
För att läsa nyheter och aktualiteter
För att delta i politiska diskussionsgrupper på Internet
För att delta i övriga diskussionsgrupper på Internet
Att uträtta bankärenden
Utbildningsrelaterade ärenden
Arbetsrelaterade ärenden
Underhållning och fritid

39. Vore det bra om man kunde rösta via Internet i riksdagsval?
1 Ja
2 Nej
3 Vet ej

40. Om man kunde rösta via Internet i riksdagsval, hur skulle Ni sannolikt göra?
1
2
3
4

jag skulle rösta via Internet
jag skulle rösta på förhand eller på valdagen på det traditionella sättet
jag skulle inte rösta alls
vet ej

41. Om väljarna kunde varje vecka genom omröstning uttrycka sin åsikt om de
frågor som riksdagen håller på att behandla, hur skulle Ni göra?
1 Jag skulle rösta via Internet varje vecka eller nästan varje vecka
2 Jag skulle rösta via Internet endast när riksdagen behandlar frågor som intresserar
mig
3 Jag kunde tänka mig att rösta via Internet då och då men saken är inte viktig för
mig
4 Jag skulle inte använda Internet, riksdagsledamöterna bör fatta beslut om
frågorna.
5 Vet ej

Deltagande i föreningsverksamhet
42. Följande frågor har att göra med olika organisationer i vars verksamhet
människor engagerar sig. Berätta om Ni på något sätt har varit med i den aktuella
organisationens verksamhet och i så fall på vilket sätt. Ange också om Ni har donerat
pengar till organisationens verksamhet. Vanliga medlemsavgifter räknas inte som
donation.
A. DELTAGIT I VERKSAMHETEN

B. DONERAT
PENGAR

Har inte varit
med i
verksamheten

Är inte
medlem
men har
tidigare
varit

Är
medlem

Har
förtroende
-uppdrag i
organisati
onen

1

2

3

1

2

1

Nej

Ja

4

1

2

3

4

1

2

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

Organisation som har att göra med
hälsotillstånd (t.ex. diabetesförbund)

1

2

3

4

1

2

Vetenskaplig eller pedagogisk
organisation, föräldraförening i skolan

1

2

3

4

1

2

Ungdoms-, pensionärs- eller
kvinnoorganisation

1

2

3

4

1

2

Någon annan organisation för frivillig
verksamhet som inte har nämnts

1

2

3

4

1

2

Idrottsförening, friluftsförening (inkl. jaktoch fiskeföreningar)
Kultur- eller fritidsintresseorganisation
Byalag eller stadsdelsförening
Fackförbund eller fackförening
Förening med professionell eller
yrkesmässig anknytning (annan än
fackförbund eller fackförening),
lantbruksförening
Konsumentorganisation eller
bilistförening
Försvars- eller reservorganisation
Organisation som har att göra med
humanitärt bistånd, människorättsfrågor,
minoriteter eller invandrare
Miljö-, freds- eller
djurskyddsorganisation
Religiös organisation eller församling
Politiskt parti

43. I vilken utsträckning påverkar följande saker vilken kandidat som Ni röstar på?
OM NI INTE RÖSTADE GÅ VIDARE TILL FRÅGA 44
1 Avgörande
2 Ganska mycket
3 Till viss del
4 Inte alls
5 Vet ej
Kön
Ålder
Utbildning
Tidigare erfarenhet av politik
Utseende och stil
Känd via offentligheten sedan tidigare
Kandidatens synpunkter och ställningstagande
Partiet som kandidaten representerar (stödjer)
Kandidatens valkampanj och valreklam
Förslag från vänner, bekanta eller släktingar
Kandidater som medborgarorganisationer stödjer eller föreslår
44. Har Era föräldrar någonsin givit Er anvisningar om eller fungerat som modell för att
man bör gå och rösta i val?
1
2
3
4
5

Ja, mycket ofta
Ja, ganska ofta
Ja, men sällan
Inte alls
Vet ej

45. Vad tycker Ni om partiernas partiledare? Kan Ni placera in partiledarna på en
skala mellan 0 och 10, där 0 betyder att Ni inte gillar partiledaren alls och 10 att Ni
gillar partiledaren väldigt. Ange även om det är någon av partiledarna som Ni inte har
hört talas om inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma.
0
1
2
Gillar inte alls

3

4

11 Vet ej
12 Har inte hört talas om partiet
Paavo Lipponen (Sdp)
Anneli Jäätteenmäki (Cent)
Ville Itälä (Saml)
Suvi-Anne Siimes (Vänst)
Jan-Erik Enestam (Sfp)
Osmo Soininvaara (Gröna)
Bjarne Kallis (KD)

5

6

7

8
9
10
Gillar väldigt mycket

46. Till vilken av följande grupper anser Ni Er i första hand tillhöra?
1 Arbetarklass
2 Lägre medelklass
3 Högre medelklass
4 Överklass
5 Arbetsgivare
6 Löntagare
7 Företagare
8 Låginkomsttagare
9 Medelinkomsttagare
10 Höginkomsttagare
47. Hur bor Ni?
1
2
3
4
5
6
7

Ensam
Tillsammans med sambo/maka/make utan barn
Tillsammans med sambo/maka/make med barn
Ensam med egna barn
Tillsammans med båda eller någon av föräldrarna
Tillsammans med en eller flera rumskamrater (cell o.dyl.)
Annat, vad________________________

48. När är Ni född?
____________
49. Är Ni man eller kvinna?
1 Kvinna
2 Man

50. Bostadskommun?
____________________

Har tagits bort, skall ev. inkluderas.
V37. Bor Ni?
1 I hyresbostad
2 I bostad som Ni själv eller Er familj äger
3 I bostadsrätt eller delägobostad

