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Medborgarpåverkan i Finland 2004
Bästa mottagare!

Finlands grundlag garanterar medborgarna många rättigheter att påverka
samhälleliga beslut som gäller dem själva. Likvärdiga möjligheter att delta
garanterar ändå inte att samhällsmedborgarna lika aktivt skulle delta och inverka
på besluten. Nu är Finland med i en förfrågan som görs i fler än 30 länder och
som täckande utreder medborgarnas inställning till samhällelig påverkan.

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 före 30.9.2004. Portot är betalt. Ert svar är viktigt, eftersom en
person som valts till enkäten inte kan 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 bäst svarar 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?

Av helt
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken
av

samma
eller

annan
åsikt

Av
annan
åsikt

Av helt
annan
åsikt

Kan
inte
säga

a) Människor som jag har inget att säga till om i beslut
som fattas av regeringen ............................................... 1 2 3 4 5 8

b) Jag tror inte att regeringen bryr sig om vad
människor som jag tycker .............................................. 1 2 3 4 5 8

c) Jag tycker att jag är ganska insatt i de viktiga
aktuella politiska frågorna i Finland ............................... 1 2 3 4 5 8

d) Jag tycker att de flesta människor i Finland är mer
insatta i politik och regeringens arbete än jag ............... 1 2 3 4 5 8

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

euro i månaden

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. Det finns många olika åsikter om vad som förutsätts av en hederlig medborgare. Vilket av följande
alternativ är viktigt för Er personligen på skalan, där 1 innebär �inte alls viktigt� och 7 �mycket viktigt�?
Hur viktigt är det:
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Inte alls
viktigt

Mycket
viktigt

Kan inte
säga

a) Att alltid rösta vid val...................................... 1 2 3 4 5 6 7 8

b) Att aldrig göra sig skyldig till skattefusk ......... 1 2 3 4 5 6 7 8

c) Att alltid följa lagar och regler ........................ 1 2 3 4 5 6 7 8

d) Att hålla regeringens handlande under
uppsikt............................................................ 1 2 3 4 5 6 7 8

e) Att vara aktiv i politiska och samhälleliga
organisationer ................................................ 1 2 3 4 5 6 7 8

f) Att försöka förstå andra människors
synpunkter också när de är av annan åsikt
än Ni............................................................... 1 2 3 4 5 6 7 8

g) Att välja produkter av politiska, etiska eller
miljövårdsmässiga skäl, även om de
kostade lite mer ............................................. 1 2 3 4 5 6 7 8

h) Att hjälpa människor i Finland som har det
sämre ställt än Ni själv................................... 1 2 3 4 5 6 7 8

i) Att hjälpa människor i andra länder som har
det sämre ställt än Ni själv............................. 1 2 3 4 5 6 7 8

j) Att vara beredd att rycka in i militärtjänst vid
behov ............................................................. 1 2 3 4 5 6 7 8

De följande frågorna gäller medborgarskap.
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OLIKA GRUPPER I SAMHÄLLET:

30. Borde religiösa extremister tillåtas hålla offentliga möten?

borde absolut tillåtas .................................................. 1
borde kanske tillåtas .................................................. 2
borde kanske förbjudas.............................................. 3
borde absolut förbjudas ............................................. 4

kan inte säga.............................................................. 8

31. Borde offentliga möten tillåtas för sådana grupper som med våld vill störta landets regering?

borde absolut tillåtas .................................................. 1
borde kanske tillåtas .................................................. 2
borde kanske förbjudas.............................................. 3
borde absolut förbjudas ............................................. 4

kan inte säga.............................................................. 8

32. Borde offentliga möten tillåtas för människor som har fördomar mot någon ras eller etniskt grupp?

borde absolut tillåtas .................................................. 1
borde kanske tillåtas .................................................. 2
borde kanske förbjudas.............................................. 3
borde absolut förbjudas ............................................. 4

kan inte säga.............................................................. 8

SAMHÄLLELIGT DELTAGANDE:

33. Nedan räknas olika former av politiskt och samhälleligt deltagande upp. Ange för var och en, om Ni gjort
eller tänkt göra följande saker:
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Jag har
gjort under
det senaste

året

Jag har
gjort

någon
gång

tidigare

Jag har inte
gjort, men

kunde göra

Jag har
inte gjort,

och
tänker
aldrig
göra

Kan inte
säga

a) Skrivit under en vädjan ............................................... 1 2 3 4 8

b) Bojkottat eller med avsikt köpt vissa produkter av
politiska, etiska eller miljövårdsmässiga skäl ............. 1 2 3 4 8

c) Deltagit i en demonstration ......................................... 1 2 3 4 8

d) Deltagit i ett politiskt möte eller evenemang. .............. 1 2 3 4 8

e) Kontaktat eller försökt kontakta en politiker eller
tjänsteman för att uttrycka Er åsikt ............................. 1 2 3 4 8

f) Donerat eller samlat pengar för politisk eller
samhällelig verksamhet .............................................. 1 2 3 4 8

g) Kontaktat media eller uttryckt Er åsikt i media............ 1 2 3 4 8

h) Deltagit i en politisk diskussionsgrupp på Internet ..... 1 2 3 4 8



9 ISSP - 2004

GRUPPER OCH FÖRENINGAR:

34. Många människor hör till olika grupper, organisationer eller föreningar. Anteckna vid varje grupp, om Ni är
medlem eller deltar i deras verksamhet:
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Är medlem
och deltar

aktivt

Är medlem,
men deltar
inte aktivt

Har
tidigare

varit
medlem
men inte
längre

Har aldrig
varit

medlem

Kan inte
säga

a) Politiskt parti ............................................................... 1 2 3 4 8

b) Fackförening, företagarorganisation eller annan
motsvarande förening ................................................. 1 2 3 4 8

c) Kyrka eller annan religiös organisation....................... 1 2 3 4 8

d) Idrotts-, fritids- eller kulturgrupp.................................. 1 2 3 4 8

e) Någon annan organisation eller förening.................... 1 2 3 4 8

DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER:

35. Det finns olika åsikter om människors rättigheter i en demokrati. På en skala 1�7, där 1 betyder �inte alls
viktigt� och 7 �mycket viktigt�, hur viktigt anser Ni att det är:
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Inte alls
viktigt

Mycket
viktigt

Kan inte
säga

a) Att alla medborgare har en tillfredsställande
levnadsstandard ............................................ 1 2 3 4 5 6 7 8

b) Att den offentliga förvaltningen och
myndigheterna respekterar och värnar
minoriteters rättigheter................................... 1 2 3 4 5 6 7 8

c) Att den offentliga förvaltningen och
myndigheterna behandlar alla lika oavsett
deras ställning i samhället ............................. 1 2 3 4 5 6 7 8

d) Att politikerna tar hänsyn till medborgarnas
åsikter innan de fattar beslut.......................... 1 2 3 4 5 6 7 8

e) Att medborgare ges större möjligheter att
delta i offentligt beslutsfattande ..................... 1 2 3 4 5 6 7 8

f) Att medborgare kan visa civil olydnad, om
de motsätter sig regeringens agerande......... 1 2 3 4 5 6 7 8

36. I vilken utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Av helt
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

eller annan
åsikt

Av
annan
åsikt

Av helt
annan
åsikt

Kan
inte
säga

a) Människor som jag har inget att säga till om i beslut
som fattas av regeringen ............................................... 1 2 3 4 5 8

b) Jag tror inte att regeringen bryr sig om vad
människor som jag tycker .............................................. 1 2 3 4 5 8

c) Jag tycker att jag är ganska insatt i de viktiga
aktuella politiska frågorna i Finland ............................... 1 2 3 4 5 8

d) Jag tycker att de flesta människor i Finland är mer
insatta i politik och regeringens arbete än jag ............... 1 2 3 4 5 8
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OM MAN ANTAR ATT RIKSDAGEN PLANERAR EN NY LAG, SOM NI ANSER VARA ORÄTTVIS ELLER SKADLIG.

37. Hur sannolikt skulle det vara i en dylik situation att Ni kunde göra någonting åt det antingen ensam eller
tillsammans med andra?

Mycket sannolikt ........................................................ 1
Ganska sannolikt ....................................................... 2
Inte särskilt sannolikt.................................................. 3
Inte alls sannolikt ....................................................... 4

Kan inte säga ............................................................. 8

38. Om Ni försökte påverka, hur sannolikt skulle det vara att riksdagen på allvar skulle uppmärksamma Era
krav?

Mycket sannolikt ........................................................ 1
Ganska sannolikt ....................................................... 2
Inte särskilt sannolikt.................................................. 3
Inte alls sannolikt ....................................................... 4

Kan inte säga ............................................................. 8

39. Hur intresserad är Ni själv av politik?

Mycket intresserad..................................................... 1
Ganska intresserad.................................................... 2
Inte särskilt intresserad .............................................. 3
Inte alls intresserad.................................................... 4

Kan inte säga ............................................................. 8

40. I vilken utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?
Ringa in ett alternativ på vardera rad.

Av helt
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

eller annan
åsikt

Av
annan
åsikt

Av helt
annan
åsikt

Kan
inte
säga

a) För det mesta kan vi lita på att regeringen fattar
rätta beslut .................................................................. 1 2 3 4 5 8

b) De flesta politiker är med i politiken bara för att
själva dra nytta av det................................................. 1 2 3 4 5 8

41. Om människor hade möjlighet att utnyttja Er, hur ofta tror Ni att de skulle göra det eller hur ofta skulle de
försöka vara ärliga?

De skulle nästan alltid försöka utnyttja mig................ 1
De skulle för det mesta försöka utnyttja mig.............. 2
De skulle för det mesta försöka vara ärliga ............... 3
De skulle nästan alltid försöka vara ärliga ................. 4

Kan inte säga ............................................................. 8
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42. Skulle Ni säga att man i allmänhet kan lita på människor eller bör man vara på sin vakt mot andra
människor?

Man kan nästan alltid lita på människor..................... 1
Man kan oftast lita på människor ............................... 2
Man bör oftast vara på sin vakt mot andra
människor .................................................................. 3
Man bör nästan alltid vara på sin vakt mot andra
människor .................................................................. 4

Kan inte säga ............................................................. 8

43. När Ni träffar Era vänner, släktingar eller arbetskamrater, hur ofta diskuterar Ni politik med dem?

ofta ............................................................................. 1
ibland.......................................................................... 2
sällan.......................................................................... 3
aldrig .......................................................................... 4

kan inte säga.............................................................. 8

44. När Ni har en stark åsikt i en politisk fråga, hur ofta försöker Ni övertala Era vänner, släktingar eller
arbetskamrater att dela Era åsikter?

ofta ............................................................................. 1
ibland.......................................................................... 2
sällan.......................................................................... 3
aldrig .......................................................................... 4

kan inte säga.............................................................. 8

INTERNATIONELLA FRÅGOR:

45. Om Ni tänker på Förenta Nationer (FN), vilket av följande alternativ ligger närmast Er egen uppfattning?

FN har för mycket makt.............................................. 1
FN har lagom mycket makt........................................ 2
FN har för lite makt .................................................... 3
Jag vet inte vad FN är................................................ 4

Kan inte säga ............................................................. 8

46. Vilketdera av de följande två påståenden ligger närmare Er egen åsikt?

I internationella organisationer borde beslut fattas
av representanter för nationella regeringar................ 1
I internationella organisationer borde medborgar-
organisationer delta i beslutsprocessen .................... 2

Kan inte säga ............................................................. 8
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47. Vilketdera av de följande två påståenden ligger närmare Er egen åsikt?

Om ett land tydligt kränker de mänskliga
rättigheterna, borde FN ingripa..................................... 1
Även om de mänskliga rättigheterna allvarligt
kränktes, måste landets självbestämmanderätt
respekteras och FN bör inte ingripa.............................. 2
Jag vet inte vad FN är................................................... 3

Kan inte säga ................................................................ 8

POLITIK I FINLAND:

48. Vad anser Ni om följande påståenden beträffande politiken i Finland?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Av helt
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

eller annan
åsikt

Av
annan
åsikt

Av helt
annan
åsikt

Kan
inte
säga

a) Partierna uppmuntrar människor att bli politiskt aktiva.. 1 2 3 4 5 8

b) Partierna erbjuder inte väljarna verkliga alternativ i
politiska frågor ............................................................... 1 2 3 4 5 8

c) Folkomröstningar är ett bra sätt att avgöra viktiga
politiska frågor ............................................................... 1 2 3 4 5 8

49. Hur ärliga ansåg Ni att rösträkningen och rapporteringen av valresultat var i föregående riksdagsval i
Finland?

Mycket ärliga................................................................. 1
Ganska ärliga................................................................ 2
Varken ärliga eller oärliga ............................................. 3
Ganska oärliga.............................................................. 4
Mycket oärliga............................................................... 5

Kan inte säga ................................................................ 8

50. Hur rättvisa tycker Ni att olika kandidaters och partiers kampanjmöjligheter var i föregående riksdagsval i
Finland?

Mycket rättvisa .............................................................. 1
Ganska rättvisa ............................................................. 2
Varken rättvisa eller orättvisa........................................ 3
Ganska orättvisa ........................................................... 4
Mycket orättvisa ............................................................ 5

Kan inte säga ................................................................ 8

51. Hur angelägna är myndigheterna inom den offentliga sektorn i Finland att ge god service till
medborgarna?

Mycket angelägna......................................................... 1
Ganska angelägna........................................................ 2
Inte särskilt angelägna .................................................. 3
Inte alls angelägna........................................................ 4

Kan inte säga ................................................................ 8
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52. När det görs allvarliga fel inom den offentliga sektorn i Finland, hur sannolikt är det att felen rättas?

Mycket sannolikt ........................................................ 1
Ganska sannolikt ....................................................... 2
Inte särskilt sannolikt.................................................. 3
Inte alls sannolikt ....................................................... 4

Kan inte säga ............................................................. 8

53. Hur allmän anser Ni att korruptionen är inom den offentliga sektorn i Finland?

Knappast någon har gjort sig skyldig till korruption ... 1
Mycket få har gjort sig skyldiga till korruption ............ 2
Ganska många har gjort sig skyldiga till korruption ... 3
Många människor har gjort sig skyldiga till
korruption ................................................................... 4
Nästan alla har gjort sig skyldiga till korruption.......... 5

Kan inte säga ............................................................. 8

HUR FUNGERAR DEMOKRATIN:

54. Uppskatta hur demokratin fungerar på skalan 0�10, där 0 betyder �mycket dåligt� och 10 �mycket bra�.
Ringa in bara ett alternativ på varje rad.

Mycket
dåligt

Mycket
bra

Kan inte
säga

a) Hur bra fungerar demokratin i
Finland idag? ............................... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

b) Och för 10 år sedan, hur bra
fungerade demokratin då i
Finland? ....................................... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

c) Och om 10 år, hur tror Ni att
demokratin fungerar då i
Finland? ....................................... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

55. Vilket av de följande uppfattningarna om det politiska systemet i Finland ligger närmare Er egen
ståndpunkt?

Regeringen bör under inga omständigheter
inskränka de demokratiska rättigheterna...................... 1
Regeringen bör vid behov inskränka de
demokratiska rättigheterna ........................................... 2

Kan inte säga ................................................................ 8
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56. Hur ofta i medeltal brukar Ni själv:

Varje dag 3�4
dagar i
veckan

1�2
dagar i
veckan

Mera sällan
än 1�2
dagar i
veckan

Aldrig Kan
inte
säga

a) Läsa politiska artiklar i en dagstidning........... 1 2 3 4 5 8

b) Se på nyheter om politik på TV ..................... 1 2 3 4 5 8

c) Lyssna på nyheter om politik på radio ........... 1 2 3 4 5 8

d) Använda Internet för att följa med politiska
nyheter eller för att få politisk information...... 1 2 3 4 5 8

Tack för besväret!
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