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Rättigheter och folkvälde i Finland
Bästa mottagare!

I år är det hundra år sedan allmän och lika rösträtt infördes i vårt land. Den här
undersökningen kartlägger intervjuobjektens uppfattningar om de offentliga
myndigheterna och makthavarna samt om vad som är rätt och vad som är fel i
samhället. Vi frågar också efter Era synpunkter till exempel på beskattningen och
bekämpningen av terrorism.

Den här undersökningen är en del av en omfattande internationell undersökning,
där finländarnas uppfattningar jämförs med uppfattningarna hos invånare i andra
länder. Resultatet av undersökningen kommer att utnyttjas för att möta de
aktuella utmaningarna i  samhället. 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 insamlingen av uppgifter 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 16.10.2006. 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.

Tack på förhand för samarbetet!

Statistikcentralen

Jussi Simpura
statistikdirektör, docent
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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.   Skriv på den linje som reserverats för svaret.

Födelseår? 19   65

Exempel 2. Här ringar Ni in något 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

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

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

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

Exempel 3. I många frågor finns det flera delar (a, b, c osv.). Svara på varje del. Välj
vid varje fråga eller del bara ett alternativ.

 Vad anser Ni om följande påståenden?
Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma eller

av annan
åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte

säga

a) Den vanliga medborgaren kan på ett
betydande sätt påverka politiken.............. 1 2 3 4 5 8

b) Jag tycker jag är ganska insatt i de
viktiga politiska frågorna i vårt land .......... 1 2 3 4 5 8

c) De riksdagsmän vi väljer försöker att
hålla sina vallöften.................................... 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:

______________________________________________________________________________

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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10. Er utbildning och
om Ni för närvarande är gift eller sambo, 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

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 sambo, i Er
makas/makes/sambos livssituation?
Ringa in bara ett alternativ i vardera sifferkolumnen.

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, inte t.ex. montör utan elektronikmontör. Använd yrkesbenämningen, inte
examensbenämningen.

Själv Make/maka/sambo

      Jag studerar ännu i grundskolan, gymnasium eller för yrkesexamen på lägre nivå
     Jag studerar ännu vid yrkeshögskola eller universitet
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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 bara ett alternativ i vardera sifferkolumnen.

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

Följande fråga gäller bara dem som arbetar. Övriga 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 Er make/maka/sambo 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. Vilken är Er makas/makes/sambos yrkesställning? (Eller senaste yrkesställning, om han/hon inte
förvärvsarbetar.)
Svara bara om Ni har en maka/make/sambo.

Löntagare........................................   1
Lantbruksföretagare .......................   2 18b. Om det finns anställda,

Annan företagare............................   3 hur många? anställda
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19. Vilken var Er huvudsakliga vårdnadshavares yrkesställning när Ni var 15 år?
Om Ni hade flera huvudsakliga vårdnadshavare, välj någon av dem.

Jordbrukare........................................................................... 1
Småföretagare eller självständig yrkesutövare
(som har högst en anställd) .................................................. 2
Företagare ............................................................................ 3
Högre tjänsteman ................................................................. 4
Lägre tjänsteman.................................................................. 5
Arbetare ................................................................................ 6
Hemmafru ............................................................................. 7
Studerande ........................................................................... 8
Arbetslös............................................................................... 9
Pensionär.............................................................................. 10

Kan inte säga........................................................................ 11

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

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

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

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

Följande fråga gäller bara dem i chefsställning. Övriga går till fråga 22.

21. Är Ni i Ert arbete direkt ansvarig för något av följande?
Ja Nej

a) Ger arbetsuppgifter åt Era underordnade .............. 1 2

b) Beslutar om Era underordnades arbetsmetoder,
arbetsredskap och arbetsmaterial .......................... 1 2

c) Beslutar om Era underordnades arbetstakt,
arbetstidens längd eller den mängd arbete som skall
utföras..................................................................... 1 2

22. 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 arbetsgivare ........................................ 5 5

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

23. Är Ni medlem i något fackförbund?
Är medlem för närvarande.............................. 1

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

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

Gå till fråga 22.
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24. Röstade Ni i det senaste riksdagsvalet 2003?

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

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

Jag var inte röstberättigad .................................... 3

25. Om riksdagsvalet skulle hållas nu, vilket partis eller vilken sammanslutnings kandidat skulle Ni rösta på?
Ringa in bara ett alternativ.

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
Något annat parti eller någon annan
sammanslutning ................................................... 9

Jag skulle inte rösta.............................................. 10

Kan inte säga........................................................ 11

Vill inte säga ......................................................... 12

26. 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 till något annat
religiöst samfund .................................................. 5

27. 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
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28. Hur stora är hushållets genomsnittliga månadsinkomster totalt utan att skatterna dras av
( = bruttoinkomster) inkl. skattepliktiga socialförmåner?

euro i månaden

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

euro i månaden

30. 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

31. 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

32. Bör människor alltid följa lagen eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete även om
det innebär att de bryter mot lagen?

Man bör alltid följa lagen............................................... 1

Man bör följa sitt samvete i vissa fall ............................ 2

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

33. Det finns olika sätt för människor och organisationer att protestera mot regeringen i ett land. Vilka sätt
anser Ni ska vara tillåtna och vilka ska inte vara det?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Bör absolut
vara tillåtet

Bör
förmodligen
vara tillåtet

Bör
förmodligen

inte vara
tillåtet

Bör absolut
inte vara

tillåtet

Kan inte
säga

a) Organisera offentliga möten för att
protestera mot regeringen .................. 1 2 3 4 8

b) Organisera protestmarscher och
demonstrationer .................................. 1 2 3 4 8

c) Organisera en generalstrejk för att
protestera mot regeringen................... 1 2 3 4 8

Följande frågor gäller statens uppgifter.
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34. En del människor har åsikter som de flesta betraktar som extrema, till exempel människor som vill störta
regeringen genom revolution. Anser Ni att sådana människor bör få�
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Bör absolut
vara tillåtet

Bör
förmodligen
vara tillåtet

Bör
förmodligen

inte vara
tillåtet

Bör absolut
inte vara

tillåtet

Kan inte
säga

a) uttrycka sina åsikter på offentliga
möten................................................... 1 2 3 4 8

b) uttrycka sina åsikter i böcker ............... 1 2 3 4 8

35. Det begås misstag i alla rättssystem, men vilket tycker Ni är värre�

att döma en oskyldig................................ 1

att låta en skyldig gå fri............................ 2

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

36. Här är några ekonomisk-politiska åtgärder som regeringen har till sitt förfogande. Vilka av dessa åtgärder
är Ni för och vilka är Ni emot?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Jag är
starkt för

Jag är för Jag är
varken för
eller emot

Jag är emot Jag är
starkt emot

Kan
inte

säga
a) Skära ned de offentliga utgifterna ............ 1 2 3 4 5 8

b) Finansiera sysselsättningsprogram.......... 1 2 3 4 5 8

c) Minska den offentliga regleringen av
näringslivet ............................................... 1 2 3 4 5 8

d) Ekonomiskt stöd till industrin för att
utveckla nya produkter och ny teknik ....... 1 2 3 4 5 8

e) Stöd till näringsgrenar på tillbakagång
för att bevara arbetsplatser ...................... 1 2 3 4 5 8

f) Förkorta veckoarbetstiden för att skapa
nya arbetsplatser...................................... 1 2 3 4 5 8

37. Här följer en lista över olika offentliga utgifter. Borde man öka eller minska dem?
Observera att om Ni svarar att de borde ökas mycket, kan det fordras skattehöjningar för att bekosta dem.

Bör ökas
mycket

Bör ökas
något

Hållas
oförändrat

Minskas
något

Minskas
mycket

Kan
inte

säga
a) Miljön ........................................................ 1 2 3 4 5 8

b) Hälsan ...................................................... 1 2 3 4 5 8

c) Polisen och rättsväsendet ........................ 1 2 3 4 5 8

d) Utbildning.................................................. 1 2 3 4 5 8

e) Försvaret .................................................. 1 2 3 4 5 8

f) Folkpensionerna....................................... 1 2 3 4 5 8

g) Arbetslöshetsersättningar......................... 1 2 3 4 5 8

h) Kultur och konst........................................ 1 2 3 4 5 8
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38. Anser Ni att de offentliga myndigheterna bör ansvara för följande frågor?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Ja, absolut Ja,
förmodligen

Nej,
förmodligen

inte

Nej, absolut
inte

Kan inte
säga

a) Se till att alla som vill ha ett arbete får
det............................................................. 1 2 3 4 8

b) Hålla prisutvecklingen under kontroll ....... 1 2 3 4 8

c) Se till att sjuka får hälsovård .................... 1 2 3 4 8

d) Svara för att de äldre har en hygglig
levnadsstandard ....................................... 1 2 3 4 8

e) Stöda tillväxten inom
företagsverksamheten.............................. 1 2 3 4 8

f) Upprätthålla en hygglig levnadsstandard
för de arbetslösa....................................... 1 2 3 4 8

g) Minska inkomstskillnaderna mellan rika
och fattiga................................................. 1 2 3 4 8

h) Ge ekonomiskt stöd till
universitetsstuderande vars föräldrar
har låga inkomster.................................... 1 2 3 4 8

i) Skapa en skälig boendenivå för dem
som själv inte har råd med det ................. 1 2 3 4 8

j) Införa strikt lagstiftning för att minska
miljöskadorna som beror på industrin
och annan näringsverksamhet ................. 1 2 3 4 8

39. Hur bra lyckas Finlands regering för närvarande inom följande områden?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Mycket
bra

Ganska
bra

Varken bra
eller dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Kan
inte

säga
a) Se till att sjuka får hälsovård .................... 1 2 3 4 5 8

b) Se till att de äldre har en hygglig
levnadsstandard ....................................... 1 2 3 4 5 8

c) Hantera hot mot Finlands säkerhet .......... 1 2 3 4 5 8

d) Förebygga brottslighet.............................. 1 2 3 4 5 8

e) Bekämpa arbetslösheten.......................... 1 2 3 4 5 8

f) Miljövården ............................................... 1 2 3 4 5 8

40. Anta att myndigheterna misstänkte att ett terrorattentat var på väg att äga rum. Tycker du att
myndigheterna bör ha rätt att�

Bör absolut
ha rätt

Bör
förmodligen

ha rätt

Bör
förmodligen
inte ha rätt

Bör absolut
inte ha rätt

Kan inte
säga

a) Anhålla människor på obestämd tid utan
att åtala dem............................................. 1 2 3 4 8

b) Avlyssna människors telefonsamtal ......... 1 2 3 4 8

c) Stoppa och visitera vem som helst på
gatan......................................................... 1 2 3 4 8
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41. Hur intresserad är Ni själv av politik?
Mycket intresserad ........................................ 1
Ganska intresserad ....................................... 2
Något intresserad .......................................... 3
Inte särskilt intresserad.................................. 4
Inte alls intresserad ....................................... 5

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

42. Vad anser Ni om följande påståenden?
Ringa in ett alternativ på varje rad. Helt av

samma
åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma
eller av

annan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte

säga

a) Människor som jag har inget att säga till
om vad regeringen gör ................................ 1 2 3 4 5 8

b) Den vanliga medborgaren kan på ett
betydande sätt påverka politiken................. 1 2 3 4 5 8

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

d) Jag tror de flesta människor är mer
insatta i politik än vad jag är ........................ 1 2 3 4 5 8

e) De riksdagsmän vi väljer försöker att hålla
sina vallöften ............................................... 1 2 3 4 5 8

f) Man kan lita på att de flesta tjänstemän
gör vad som är bäst för landet .................... 1 2 3 4 5 8

43. Vad anser Ni om beskattningen i dagens Finland?
Ringa in ett alternativ på varje rad. Alldeles

för höga
För höga Ungefär

lagom
För
låga

Alldeles
för låga

Kan
inte

säga
a) För människor med höga inkomster är

skatterna��������������. 1 2 3 4 5 8

b) För människor med medelinkomster är
skatterna...................................................... 1 2 3 4 5 8

c) För människor med låga inkomster är
skatterna...................................................... 1 2 3 4 5 8

44. En del personer blir på grund av sitt arbete, sin ställning i samhället eller sina kontakter ibland tillfrågade
av andra om de kan hjälpa till och påverka viktiga beslut till deras fördel.

a)  Hur ofta tillfrågas Ni om att hjälpa till och påverka beslut till andras fördel?

Aldrig........................................................... 1
Sällan.......................................................... 2
Då och då ................................................... 3
Ofta ............................................................. 4

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

b)  Och finns det personer som Ni skulle kunna fråga om hjälp för att påverka viktiga beslut till Er fördel?

Nej, ingen.................................................... 1
Ja, men bara ett fåtal.................................. 2
Ja, några personer ..................................... 3
Ja, många personer.................................... 4

Kan inte säga.............................................. 8
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45. Hur ofta behandlas människor som Ni på ett rättvist sätt av myndigheterna?

Nästan alltid ........................................ 1
Ofta ..................................................... 2
Då och då ........................................... 3
Sällan.................................................. 4
Nästan aldrig....................................... 5

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

46. Tror Ni att man får olika bemötande av myndigheterna i Finland beroende på vilka personer man känner?

Absolut................................................ 1
Förmodligen........................................ 2
Förmodligen inte................................. 3
Absolut inte ......................................... 4

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

47. Hur många politiker i Finland är enligt Er åsikt inblandade i korruption?

Nästan inga......................................... 1
Några få .............................................. 2
En del.................................................. 3
Ganska många ................................... 4
Nästan alla.......................................... 5

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

48. Och hur många tjänstemän är enligt Er åsikt inblandade i korruption?

Nästan inga......................................... 1
Några få .............................................. 2
En del ................................................. 3
Ganska många ................................... 4
Nästan alla.......................................... 5

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

49. Hur ofta har Ni eller någon i Er familj under de senaste fem åren stött på myndigheter som antytt att man
vill ha, eller som bett om, en muta eller gentjänst i utbyte mot sina tjänster?

Aldrig................................................... 1
Sällan.................................................. 2
Då och då ........................................... 3
Ganska ofta ........................................ 4
Mycket ofta ......................................... 5

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

50. Vad anser Ni om följande påståenden?
Ringa in ett alternativ på varje rad. Helt av

samma
åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma
eller av

annan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte

säga

a) Det finns bara ett fåtal personer jag
fullständigt kan lita på.................................. 1 2 3 4 5 8

b) Om man inte är försiktig kommer andra
människor att utnyttja en ............................. 1 2 3 4 5 8
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51. Hur många personer har Ni kontakt med en vanlig vardag, inklusive personer i Ert hushåll?
Vi är intresserade av det sammanlagda antalet personer. "Kontakt med" innebär personer med vilka Ni småpratar, samtalar
eller diskuterar med. Det kan vara ansikte mot ansikte, på telefon, via post eller internet. Räkna bara med människor Ni
känner.
0�4 personer....................................... 1
5�9...................................................... 2
10�19.................................................. 3
20�49.................................................. 4
50 eller fler personer........................... 5

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

52. Hurdan har den samhälleliga och ekonomiska utvecklingen i Finland varit under de senaste fem åren
enligt Er åsikt?

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

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

53. Vem anser Ni att huvudsakligen är ansvarig för denna utveckling?
Ringa in bara ett alternativ.

Finlands regering................................ 1
Europeiska unionen............................ 2
Båda tillsammans ............................... 3
Ingendera............................................ 4

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

54. Vilken av följande grupper tycker Ni att har för mycket eller för litet inflytande över Europeiska unionens
ärenden i Bryssel?
Ringa in bara ett alternativ på varje rad. Helt klart

för mycket
inflytande

En aning
för mycket
inflytande

Varken för
mycket eller

för litet
inflytande

En aning
för litet

inflytande

Helt klart
för litet

inflytande

Kan inte
säga

a) Jordbrukarna ....................................... 1 2 3 4 5 8

b) De multinationella företagen ............... 1 2 3 4 5 8

c) EU:s små medlemsstater .................... 1 2 3 4 5 8

d) Arbetarbefolkningen ............................ 1 2 3 4 5 8

e) Den politiska eliten .............................. 1 2 3 4 5 8

f) Små och medelstora företag ............... 1 2 3 4 5 8

g) Fackförbund och -föreningar ............... 1 2 3 4 5 8

h) Vanliga medborgare ............................ 1 2 3 4 5 8

i) EU:s stora medlemsstater ................... 1 2 3 4 5 8

Till slut ännu några frågor som gäller den finländska ekonomin och
Europeiska unionen.
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55. Tycker Ni det är lämpligt att representanter för företag och olika intressebevakningsgrupper försöker
påverka (lobba) Europeiska unionens politik i Bryssel?
Det är alltid lämpligt ............................................ 1
Det är i allmänhet lämpligt .................................. 2
Det är sällan lämpligt .......................................... 3
Det är aldrig lämpligt........................................... 4

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

56. En stor del av EU:s årsbudget används till att stödja lantbruket. Vad anser Ni om följande påståenden?
Ringa bara in ett alternativ på varje rad. Helt av

samma
åsikt

Av
samma

åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte

säga

a) Lantbruksstödet borde minskas och pengarna
borde i högre grad gå till andra utgifter ............... 1 2 3 4 8

b) Lantbruksstödet borde bara ges till småbruk ...... 1 2 3 4 8

c) Lantbruksstödet borde bara ges till fattiga
områden .............................................................. 1 2 3 4 8

57. Vad anser Ni om följande påståenden?
Ringa in bara ett alternativ på varje rad. Helt av

samma
åsikt

Av
samma

åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte

säga
a) Det bästa sättet att trygga EU:s ekonomiska

och samhälleliga utveckling är att lämna
beslutsfattandet åt experter................................. 1 2 3 4 8

b) I sitt beslutsfattande borde EU alltid sätta
medborgarnas åsikter i främsta rummet ............. 1 2 3 4 8

c) Ett omfattande och komplicerat politiskt
system som EU skulle inte vara effektivt om
medborgarna hade möjlighet att direkt påverka
beslutsfattandet ................................................... 1 2 3 4 8

d) EU borde öka medborgarnas möjligheter att
direkt påverka besluten i EU ............................... 1 2 3 4 8

e) Jag har inget inflytande över politiken i EU 1 2 3 4 8

58. Hur mycket tycker Ni att en medlem i Europaparlamentet kan påverka Europeiska unionens beslut och
politik? Är europaparlamentarikerns inflytande�
Mycket stort ........................................................ 1
Stort .................................................................... 2
Litet ..................................................................... 3
Mycket litet.......................................................... 4

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

59. Medborgarnas kunskaper om Europeiska unionens beslut och åtgärder kan ökas på många sätt.
Vad anser Ni om följande förslag?
Ringa in ett alternativ på varje rad. Jag

understöder
Jag

understöder
inte

Kan inte
säga

a) Statsministern och ministrarna borde regelbundet informera
sitt lands parlament och dess riksdagsmän om Europeiska
rådets beslut ............................................................................... 1 2 8

b) Statsministern borde informera sitt lands medborgare om
viktiga beslut som fattas på EU:s toppmöten............................. 1 2 8

c) Europarlamentarikerna borde regelbundet informera sina
väljare om viktiga beslut som fattas av Europaparlamentet....... 1 2 8
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60. Vad anser Ni om följande påståenden?
Ringa bara in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma
eller av

annan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
av annan

åsikt

Kan
inte

säga

a) Människor som jag har inget att säga till
om när det gäller Europeiska unionens
beslut ........................................................... 1 2 3 4 5 8

b) De representanter vi valt in i
Europaparlamentet försöker hålla sina
vallöften ....................................................... 1 2 3 4 5 8

c) EU borde minska sin inblandning i
européernas dagliga ekonomiska och
samhälleliga liv ............................................ 1 2 3 4 5 8

61. Tycker Ni att lönerna och kostnadsersättningarna för de valda representanterna för Europaparlamentet
är�

För små....................................................... 1
Lagom......................................................... 2
För stora ..................................................... 3

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

62. Hur många EU-politiker i Bryssel är enligt Er åsikt inblandade i korruption?

Just ingen ................................................... 1
Bara några få .............................................. 2
En del.......................................................... 3
Ganska många ........................................... 4
Nästan alla.................................................. 5

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

63. Hur många EU-tjänstemän i Bryssel är enligt Er åsikt inblandade i korruption?

Just ingen ................................................... 1
Bara några få .............................................. 2
En del.......................................................... 3
Ganska många ........................................... 4
Nästan alla.................................................. 5

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

64. I vilken mån upplever Ni att Ni kan påverka beslut på följande nivåer?
Ringa bara in ett alternativ på varje rad.

Mycket I någon
mån

Litet Inte alls Kan inte
säga

a) I Er egen kommun ....................................... 1 2 3 4 8

b) I Ert eget landskap ...................................... 1 2 3 4 8

c) I Finland....................................................... 1 2 3 4 8

d) I Europeiska unionen................................... 1 2 3 4 8
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65. Hur intresserad är Ni av politik och samhällsfrågor?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

I viss mån
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Kan inte
säga

a) Finlands politik................................... 1 2 3 4 5 8

b) Politiken i Ert eget landskap.............. 1 2 3 4 5 8

c) Internationell politik............................ 1 2 3 4 5 8

d) Europeiska unionens politik............... 1 2 3 4 5 8

e) Av lokala evenemang (lokala
nyheter, olyckor osv.) ........................ 1 2 3 4 5 8

66. Medborgarnas inflytande på EU:s beslutsfattande kan utvidgas på olika sätt. Vad tycker Ni om följande
påståenden?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Understö-
der absolut

Understö-
der

Varken
understö-
der eller

motsätter
mig

Motsätter
mig

Motsätter
mig absolut

Kan inte
säga

a) En folkomröstning om viktiga frågor
borde ordnas i alla EU-länder ............. 1 2 3 4 5 8

b) Ordföranden för Europeiska
kommissionen borde väljas genom
direkt folkval ........................................ 1 2 3 4 5 8

c) En folkomröstning om EU:s nya
grundlag borde ordnas i alla EU-
länder................................................... 1 2 3 4 5 8

d) En folkomröstning om EU:s
utvidgning till nya medlemsländer,
t.ex. Turkiet, borde ordnas i alla EU-
länder................................................... 1 2 3 4 5 8

e) Om ett tillräckligt stort antal
medborgare i olika EU-länder vill,
borde de ha rätt att be om en
folkomröstning på EU-nivå om någon
fråga .................................................... 1 2 3 4 5 8

f) Länens, landskapens och
motsvarande områdens inflytande
borde utökas i EU................................ 1 2 3 4 5 8

67. EU stöder fattiga områden och medlemsstater för att jämna ut skillnader i levnadsstandarden i Europa.
Vilken av följande två sätt borde man använda?

Fattiga medlemsstater och områden borde automatiskt
erhålla extra finansiering och själva få bestämma om
användningen av dem .......................................................... 1
Fattiga medlemsländer och områden borde ge förslag om
utvecklingsprojekt som EU bestämmer finansiering för ....... 2

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

Tack för Er medverkan!


