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     Konfidentiellt 
 
     ENKÄT TILL  
             KOMMUNINVÅNARE 
     KUTU-2000 
 
 
 

Kommunförbundet / Kommunutveckling och forskning  
 
 
1. Vilket år är Ni född? 19 _____ 
 
 
2. Kön   1  man  2  kvinna 
 
 
3.  Är Ni   1  Gift/samboende 
     2  Ogift 
     3  Änka/änkling/frånskild 
 
 
4.  Antal minderåriga barn 0–6-åriga  ____ st 
     7–17-åriga ____ st 
 
 
5.  Er utbildning? (Välj endast ett alternativ) 
 
 1     Folk-/grundskola 
 2     Yrkesskola/-kurs 
 3     Student (ej yrkesutbildning) 
 4     Examen på institut/skolnivå 
 5     Lägre högskoleexamen/examen från yrkeshögskola 
 6     Högre högskoleexamen 
 7     Annat, vad _____________________ 
 
 
6.  Vilken är Er tjänsteställning just nu? (Välj endast ett alternativ) 
 
 1     Ledande ställning   6   Lantbruksföretagare 
 2     Högre tjänsteinnehavare  7   Studerande 
 3     Lägre tjänsteinnehavare  8   Sköter barn/hemmet/anhöriga 
 4    Arbetare   9     Arbetslös/permitterad 
 5     Företagare   10   Pensionär 
       11   Annat, vad __________________ 
 
7.  Er nuvarande arbetsgivare? (Välj endast ett alternativ) 
 
 1   Kommun/samkommun  5   Företag 
 2   Kommunalt bolag/affärsverk  6   Eget företag/själv sysselsatt 
 3   Staten/annan offentlig   7   Ej i arbetslivet 
 4   Organisation   8   Annat, vad __________________ 
 
 
8.   Hur bor Ni? (Välj endast ett alternativ) 
 
 1   I egen bostad  
 2   I hyresbostad 
 3   I personalbostad 
 4   Annan bostadsform 
 



 2

 
9. Samhällssyner framställs ofta i den offentliga diskussionen på skalan vänster – höger samt på 

skalan hård – mjuk. Hur placerar Ni er själv på dessa skalor? 
  
   1 2 3 4 5 
 1 Vänster      Höger 
 2 Hård      Mjuk 
 
 
10.   Hur nöjd är Ni  
 
       Mycket missnöjd      Mycket nöjd 
     1 2 3 4 5 
 1 Med Er nuvarande livssituationen i allmänhet      
 2 Med Er eller Er familjs ekonomiska situation      
 3 Med Er eller Er familjs boende      
  
 
11.   Bor Ni i 
 
 1   Kommuncentrum eller innerstaden 
 2   Förstad, förort eller utkanten av centrum 
 3   Glesbygdsområde 
 
 
12. Hur sannolikt är det att Ni kommer att bo resten av Ert liv i Er nuvarande hemkommun?  
 
      1 2 3 4 5 
     Mycket sannolikt      Mycket  
           osannolikt 
 
13.  Föreställ Er en sådan situation där kommunerna tävlar sinsemellan om att vara den kommun 
 eller stad där ”det är bra att bo och leva”. Hur tror Ni att Er nuvarande hemkommun placerar  
 sig i tävlingen? 
 
      1 2 3 4 5   
     Mycket dåligt      Mycket bra 
 
 
14.  Människan kan identifiera sig med och känna gemenskap med olika regionala enheter.  
 I vilken mån identifierar Ni er eller upplever samhörighet med följande regionala enheter?  
 Ange Er bedömning på skalan 1 (mycket lite) –  5 (i hög grad).  
 
     Mycket lite       I hög grad 
     1 2 3 4 5 
 1 Bostadsområde (kvarter eller grannskap)           
 2 Stadsdel eller by           
 3 Hemkommun eller -stad          
 4 En närregion bestående av flera kommuner            
 5 Landskap          
 6 Län            
 7 Finland           
 8 Norden          
 9 Europeiska unionen           
 10 Europa           
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15.  Hur bra eller dåligt sköts följande tjänster eller uppgifter i Er kommun enligt Er åsikt? 
 
A.  Har Ni eller Er familj använt nedanstående tjänster under de senaste 12 månaderna 
 (kryssa för; har använt/har inte använt) samt 
B. Värdera tjänsterna och funktionerna på skalan 1 (mycket dåligt) – 5 (mycket bra). 
 OBS! Värdera alla tjänster och funktioner även om Ni inte har använt under de senaste  
 12 månaderna! 
 
     (A) Har använt? (B) Värdering av tjänsten  
 
     Nej Ja Mycket dåligt  Mycket bra 
     1 2 1 2 3 4 5 
 1 Socialväsendet  
  i allmänhet        
 2 Barndagvård        
 3 Hemservice        
 4 Serviceboende/servicehus        
 5 Åldringshem        
 6 Service för handikappade        
 7 Missbrukarvård        
 8 Annan socialvård  
  (t.ex. utkomststöd)         
 
 9 Hälsovården i allmänhet        
 10 Hälsocentralens bäddavdelning        
 11 Central-/kretssjukhus        
 12 Hemsjukvård        
 13  Tandvård        
 14  Hälsocentralens mottagning/ 
  poliklinik         
 15  Mentalvårdstjänster        
 
 16 Bildnings- och kultur- 
  väsendet i allmänhet        
 17 Förskola        
 18 Lågstadium  
  (klasserna 1-6)         
 19 Högstadium   
  (klasserna 7-9)         
 20 Gymnasium        
 21 Yrkesläroanstalter       
 22 Medborgar- och arbetarinstitut       
 23 Bibliotek        
 24 Kultur  
  (museer, teater m.m.)        
 25 Ungdomsverksamhet       
 26 Motions-, idrotts- och annan 
  fritidsverksamhet        
  
 27 Tekniska sektorns  
  service i allmänhet         
 28 Tillgång till kommunala  
  bostäder       
 29 Tillgång till kommunala tomter       
 30 Kommunalteknik (vatten, avlopp,  
  el, värmeförsörjning)       
 31 Väg- och gatuskötsel       
 32 Skötsel och underhåll av  
  fastighet       
 33 Brand- och räddningsväsendet       
 34 Avfallshantering       
 35 Miljövård        
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16.  Borde Er kommun satsa  mer eller mindre på de nedan uppräknade tjänsterna/ uppgifterna? 
 Värdera tjänsterna/uppgifterna på skalan 1 (mycket mindre) – 5 (mycket mera). 
  
         Borde satsa 
       Mycket   Mycket 
       mindre   mera 
     1 2 3 4 5 
 1 Socialväsendet i allmänhet        
 2 Barndagsvård          
 3 Serviceboende/servicehus          
 4 Hemservice          
 5 Åldringshem          
 6 Service för handikappade          
 7 Missbrukarvård          
 8 Annan socialvård (t.ex. utkomststöd           
 
 9 Hälsovården i allmänhet        
 10 Hälsocentralens bäddavdelningar           
 11 Central-/kretssjukhus          
 12 Hemsjukvård           
 13 Tandvård           
 14 Hälsocentralens mottagning/poliklinik            
 15 Mentalvårdstjänster      
 
 16 Bildnings- och kulturväsendet i allmänhet     
 17 Förskola      
 18 Lågstadium (klasserna 1-6)      
 19 Högstadium  (klasserna 7-9)      
 20 Gymnasium      
 21 Yrkesläroanstalter       
 22 Medborgar- och arbetarinstitut       
 23 Bibliotek       
 24 Kultur (museer, teater m.m.)       
 25 Ungdomsverksamhet       
 26 Motions, idrotts- och annan fritidsverksamhet       
  
 27 Tekniska sektorns service i allmänhet      
 28 Tillgång till kommunala bostäder       
 29 Tillgång till kommunala tomter       
 30 Kommunalteknik (vatten, avlopp, el, värmeförsörjning)       
 31 Väg- och gatuskötsel       
 32 Skötsel och underhåll av fastigheter       
 33 Brand- och räddningsväsendet       
 34 Avfallshantering       
 35 Miljövård       
 
17. Har Ni haft eller har Ni för närvarande några kommunala förtroendeuppdrag 
 (fullmäktige, styrelse, nämnd eller direktion)? 
  
 1   Jag har aldrig haft något förtroendeuppdrag 
 2   Jag har tidigare haft förtroendeuppdrag 
 3   Jag har för närvarande förtroendeuppdrag 
 
18. Skulle Ni vara villig att ta emot förtroendeuppdrag om det erbjöds Er? 
 
 1   Nej 2   Ja 
 
19.  Röstade Ni kommunalvalet i oktober 2000? 
 
 1   Nej 2   Ja 
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20.  Om Ni röstade, röstade Ni på en man eller en kvinna? 
 
 1   Röstade på en kvinna  2    Röstade på en man 
 
21.  Vilket parti eller vilken gruppering representerade den kandidat som Ni röstade på i 
 kommunalvalet i oktober 2000  
 (Välj bara ett alternativ) 
 
  Parti eller gruppering    
  Vänsterförbundet  1   
  Finlands Socialdemokratiska Parti 2   
  Sannfinländare  3   
  Gröna förbundet  4   
  Centern i Finland  5   
  Finlands Kristliga Förbund  6   
  Svenska Folkpartiet  7   
  Samlingspartiet  8   
  Obundna  9   
  Annat parti eller gruppering  10     
  Röstade inte/röstade blankt  11     
  Vill inte säga  12     
 
22.  Hur viktiga anser Ni följande faktorer vara när Ni röstar i val?  
 Värdera på skalan 1 (inte alls viktigt) – 5 (mycket viktigt) 
 
     inte alls viktigt   mycket viktigt 
     1 2 3 4 5 
 1 person        
 2 parti         
 
23.  Röstar Ni alltid på samma parti eller gruppering i kommunalval eller varierar Ert val  
 ofta mellan olika partier? 
 
 1   Jag röstar alltid på samma parti eller gruppering 
 2   Jag röstar i allmänhet på samma parti eller gruppering 
 3   Mitt val av parti varierar i de olika valen 
 4   Jag röstar aldrig 
 5   Jag röstade för första gången 
 
24.  I det följande ges en rad påståenden om kommunens service och förvaltning. 
 påståendena på skalan 1 (helt av annan åsikt) - 5 (helt av samma åsikt). 
  
       Helt av annan åsikt               Helt av samma åsikt 
       1 2 3 4 5 
 1 I viktiga avgöranden skall kommunal folkomröstning 
  alltid anordnas         
 2 Kommundirektören skall väljas genom direkt folkval       
 3 Kommuninvånarna borde garanteras en så stor 
  frihet som möjligt att välja mellan olika service- 
  producenter        
 4 Det är bättre att höja kommunalskatten än att skära 
  ned den kommunala servicen       
 5 Kommuner borde slås samman till större enheter      
 6 Min egen kommun borde sammanslås med en 
  annan kommun/andra kommuner       
 7 Det är möjligt att effektivera de kommunala 
  tjänsterna så att skatten kan sänkas       
 8 Det informeras alldeles tillräckligt om saker som 
  rör kommunen        
 9 De som använder sig av kommunens service 
  borde få mycket mer att säga till om hur tjänsterna 
  organiseras         
 10 Tjänsteutnämningarna i kommunen är för politiska      
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25.  Är Ni medlem i någon av följande föreningar eller organisationer, och om Ni är medlem,  
 hur aktivt deltar Ni i föreningens eller organisationens verksamhet?    
  
     Ej Ja medlem, Ja medlem,  
     medlem men deltar deltar 
      sällan aktivt 
     1 2 3 
 1 Producent- eller företagarorganisation    
 2 Fack förening    
 3 Byalag eller stadsdelsförening    
 4 Boendeförening    
 5 Motions- eller idrottsförening/-organisation    
  6 Kulturorganisation    
 7 Ungdoms- eller studentorganisation    
 8 Försvarsorganisation    
 9 Pensionärsorganisation    
 10 Miljöorganisation    
 11 Frivillig organisation (t.ex. Röda Korset, 
  Mannerheims barnskyddsförbund)     
 12 Politisk organisation eller parti     
 13 Någon annan, vilken ________________________    
 
26. Kommunens beslutsfattande kan påverkas på många olika sätt. Har Ni använt följande på-

tryckningssätt/-kanaler och hur effektiva anser Ni att de är när vi strävar att påverka beslutsfat-
tandet i kommunen? 

 A.  Sätt först ett kryss i de påtryckningsmetoder som Ni har använt. 
 B. Värdera därefter påtryckningsmetodernas effektivitet på skalan 1 (mycket dålig) – 5 (mycket bra). 
  Obs! Gör Er egen värdering av alla påtryckningsmetoder också om Ni inte har använt ifrågavarande metod. 
 
     (a) Har använt (b) Effektivitet  
     Nej Ja Mycket dålig    Mycket bra
     1 2 1 2 3 4 5 
 1 Lyft fram ärenden i den  
  offentliga debatten        
 2 Undertecknat ett upprop        
 3 Gjort ett kommunalt initiativ        
 4 Deltagit i demonstrationer        
 5 Överklagat ett beslut eller 
  framfört rättelseyrkande        
 6 Påverkat genom organisationer/ 
  föreningar        
 7 Tagit kontakt med kommunala 
  förtroendevalda        
 8 Skrivit insändare         
 9 Deltagit i köp- eller  
  betalningsbojkott        
 10 Tagit kontakt med kommunens 
  ledande tjänsteinnehavare        
 11 Deltagit i partiets verksamhet        
 12 Deltagit i föräldramöten i dagis, 
  skolan eller motsvarande        
 13 Donerat pengar till någon 
  kampanj med lokal anknytning        
 14 Deltagit i någon kampanj med 
  lokal anknytning        
 15 Deltagit i talkoarbete till 
  förmån för närmiljön        
 16 Deltagit i byaråds- eller 
  byalagsverksamheter         
 17 Deltagit i en ensaksrörelses 
  verksamhet         
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27.  Har Ni följt med Er kommuns angelägenheter via massmedia?  1  Nej  2  Ja 
 
 
28.  Har Ni bekantat Er med kommunens hemsidor på internet och/eller nättjänster?    
           
        1  Nej  2  Ja 
 
29.  Har Ni någon gång framfört Era önskemål eller åsikter om kommunens service? 
 
 1. Via internet?       1  Nej  2  Ja 
 
 2. På annat sätt?    1  Nej  2  Ja 
 
 
30.  Om Ni har framfört Era önskemål eller åsikter om kommunens service, har Ni fått något  
 gensvar? 
 
 1. På Er kontakt via internet?    1  Nej  2  Ja 
 
 2. På Er kontakt via andra kanaler?   1  Nej  2  Ja 
 
 
31.  Hur bedömer Ni Er förmåga att sköta ärenden med Er kommun och försvara Era rättigheter?
  
  
     Mycket svag    Mycket bra 
     1 2 3 4 5 
               
  
 
32.  Begreppet medborgarskap kan ges olika innehåll och betydelse. Hur viktiga anser Ni att 
 följande egenskaper är för medborgarskapet?  
 Värdera dragen på skalan 1 (inte alls viktig) – 5 (mycket viktig)  
  
       Inte alls viktig                    Mycket viktig 
       1 2 3 4 5 
 1 Betala sina skatter och skulder utan att fuska      
 2 Att samvetsgrant följa lagar och förordningar       
 3 Att rösta i val         
 4 Debattera samhälleliga frågor       
 5 Följa med den samhälleliga debatten       
 6 Vara medlem i ett politiskt parti       
 7 Delta i frivilligt arbete        
 8 Ge sitt samtycke till att sköta offentliga  
  förtroende uppdrag        
 9 Beredskap att bryta mot lagar och förordningar om 
  de klart står i konflikt med det egna samvetet      
 10 Avstå från egen fördel till förmån för det  
  allmänna bästa        
 11 Till myndigheter anmäla observerat missbruk      
 12 Värna om gemensam/offentlig egendom      
 13 Beredskap att pruta på den egna levnads- 
  standarden till förmån för de svagare i samhället      
 14 Beredskap att av samhället kräva motprestationer 
  för skatterna        
 15 Beredskap att vidta även lagstridiga protest- 
  åtgärder om frågans vikt så kräver       
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33.  Vad anser Ni om följande påståenden om beslutsfattandet i Er hemkommun? 
  Värdera påståendena på skalan 1 (helt av annan åsikt) - 5 (helt av samma åsikt) 
 
       Helt av            Helt av 
       annan åsikt  samma åsikt 
       1 2 3 4 5 
 1 Det viktigaste sättet att påverka allmänna  
  frågor är att rösta            
 2 Allt som allt är den kommunala beslutsprocessen  
  rättvis och behandlar de olika befolknings- 
  grupperna likvärdigt            
 3 Jag har ingenting att säga till om i det som  
  kommunen gör och besluter             
 4 Kommunens myndigheter bryr sig inte  
  mycket om vad människorna tänker           
 5 Jag tror att de förtroendevalda i kommunen  
  helt uppriktigt arbetar för kommunens bästa          
 6 Partierna är bara intresserade av människornas  
  röster, inte deras åsikter            
 7 Tjänsteinnehavarna har den egentliga beslutande- 
  rätten i kommunen, inte de förtroendevalda          
 8 Mycket kunde göras bättre i skötseln av  
  kommunens angelägenheter            
 9 Kommunens tjänsteinnehavare skall man  
  närma sig med ”mössan i handen”           
 10 De genom val utsedda kommunfullmäktige mister  
  i allmänhet snabbt kontakten med sina väljare          
 11 Kommunalpolitiken verkar så invecklad att jag  
  inte alltid förstår vad som är i görningen           
 
 
Om Ni har kommentarer angående enkäten och frågorna, vänligen skriv dem här 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Tack för Er medverkan! 
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