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FRÅGEFORMULÄR  

Konfidentiell

Vad anser du om invandring? Kryssa för endast ett nummer per fråga.

1.   Finland bör ta emot fler invandrare. Är det ett dåligt eller bra förslag?

MYCKET  
BRA  

FÖRSLAG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MYCKET  
DÅLIGT  
FÖRSLAG

VARKEN  
DÅLIGT ELLER 
BRA FÖRSLAG

2. Utlänningars inflyttning till Finland bör begränsas så länge vi har arbetslöshet i Finland.  
 Är det ett dåligt eller bra förslag?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MYCKET  

BRA  
FÖRSLAG

MYCKET  
DÅLIGT  
FÖRSLAG

VARKEN  
DÅLIGT ELLER 
BRA FÖRSLAG

3.  Tycker du att Finland blir ett sämre eller bättre land att leva i av att människor från andra länder  
 kommer för att bo här?

VARKEN SÄMRE  
ELLER BÄTTRE

ETT BÄTTRE  
LAND

ETT SÄMRE  
LAND

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I vilken utsträckning tar du avstånd från eller instämmer  
i följande påståenden?

4.  Det är bra för Finlands ekonomi att människor från andra länder 
kommer för att bo här.

5.  Invandrare tar jobb från infödda finländare.

6.  Invandrare borde ha samma rätt till sociala förmåner som  
finländare även om de inte var finländska medborgare.

7.  Staten och kommunerna använder för mycket pengar på att stöda 
invandrare.

8.  Invandring utgör ett allvarligt hot mot vår nationella identitet.

9.  Alla som vill komma till Finland för att bo och arbeta här ska få 
göra det.

10.  Invandringspolitiken bör i första hand gynna kristna personer 
framom andra trosinriktningar.

11.  Allmänt taget anpassar sig invandrare bra till det finländska  
samhället.

12.  Jag skulle gärna ha en invandrare som arbetskamrat.

13.  Jag skulle acceptera en invandrare som familjemedlem.

14.  Jag skulle gärna ha invandrare som grannar.

 

TAR  
STARKT 

AVSTÅND
TAR  

AVSTÅND
IN- 

STÄMMER

IN- 
STÄMMER 

STARKT



MYCKET  
INTRESSERAD

GANSKA  
INTRESSERAD

BARA LITE   
INTRESSERAD

INTE ALLS  
INTRESSERAD

31. Hur intresserad är du av politik?

32. Hur intresserad är du av invandringspolitik?
MYCKET  
INTRESSERAD

GANSKA  
INTRESSERAD

BARA LITE    
INTRESSERAD

INTE ALLS  
INTRESSERAD

33. Hur nöjd är du med Finlands nuvarande invandringspolitik?

MYCKET NÖJD GANSKA NÖJD GANSKA  
MISSNÖJD

MYCKET  
MISSNÖJD

Följande påståenden handlar om smågrupps- 
diskussionerna i dag. Vad anser du om dem?  

15. Som ett resultat av diskussionen förändrades min 
inställning om invandring.

16. Att diskutera i grupp var en angenäm upplevelse.

17. Det var lätt för mig att föra fram mina egna åsikter i 
diskussionen.

18.  Vissa deltagare dominerade diskussionen för mycket.

19. Min kunskap om invandring ökade under diskussionen.

20. Min villighet att delta i samhällelig verksamhet ökade 
under diskussionen.

21. Jag skulle gärna delta i en liknande diskussion igen.

22. Andra deltagare avbröt mig när jag skulle prata.

23. Jag deltog i diskussionen, eftersom ämnet  
intresserade mig.

24. Jag deltog i diskussionen, eftersom det gavs ett  
presentkort som ersättning.

25. Jag deltog i diskussionen, eftersom jag ville stöda  
vetenskaplig forskning.

26. Mina åsikter gällande invandring förändrades under 
diskussionen.

27. Jag är säkrare på min åsikt om invandring nu än vad jag 
var före diskussionen.

28. De andra deltagarna tog min åsikt i beaktande under 
diskussionen. 

29. Jag tyckte det var jobbigt att lyssna till åsikter som inte 
stämmer överens med mina egna.

30. Diskussionen visade att även åsikter som avviker från 
mina egna kan vara välgrundade.

STARKT 
AV ANNAN 

ÅSIKT

AV  
ANNAN  
ÅSIKT

 AV  
SAMMA 

ÅSIKT

STARKT AV 
SAMMA 

ÅSIKT
KAN INTE 

SÄGA

34. Vad anser du om följande påståenden? 

a) Demokratin kan ha sina problem, men den är bättre än 
andra styrelseskick.

b) Finlands nuvarande regering gör ett bra arbete. 

STARKT 
AV ANNAN 

ÅSIKT

AV  
ANNAN  
ÅSIKT

 AV  
SAMMA 

ÅSIKT

STARKT AV 
SAMMA 

ÅSIKT



33. Hur nöjd är du med Finlands nuvarande invandringspolitik?

c) Viktiga samhälleliga frågor borde allt oftare avgöras genom  
folkomröstningar.

d) Det är en medborgerlig plikt att rösta.

e) Jag diskuterar helst politik och samhälleliga frågor med  
personer som är av samma åsikt som jag.

f) Politiska diskussioner för vanliga medborgare borde ordnas  
som stöd för den representativa demokratin.

g) Jag skulle själv vilja delta i dylika diskussioner. 

h) Jag undviker sådana människors sällskap, vars värderingar,  
attityder eller åsikter avviker från mina egna. 

i) Politikerna bryr sig inte om vad vanliga medborgare tycker. 

j) Jag har inte något att säga till om vad gäller vilka beslut landets 
regering och riksdag fattar. 

k) Genom partierna blir medborgarnas åsikter beaktade i  
beslutsfattandet. 

l) Ibland framstår politik som så komplicerat, att jag inte riktigt  
förstår vad som pågår.

m) Genom att rösta kan man påverka.

n) Det spelar ingen roll vilka partier som sitter i regeringen,  
den förda politiken förändras ändå inte.

o) Globaliseringen minskar de enskilda staternas befogenheter  
att fatta beslut för mycket.

p) I Finland skulle sakerna skötas bättre om de politiska besluten  
fattades av framgångsrika företagsledare 

q) Riksdagsledamöterna skulle tjäna vårt land bättre om de slutade  
att enbart prata och koncentrerade sig på att arbeta för att lösa  
de verkliga problemen. 

r) Att kompromissa i politiken innebär egentligen bara  
att man ger avkall på de egna principerna.

s) Intresseorganisationernas direkta kontakter med  
riksdagsledamöter borde förbjudas. 

t) I Finland skulle sakerna skötas bättre om de politiska besluten  
fattades av oberoende experter. 

u) Vårt land behöver starka ledare som kan återställa disciplin  
och ordning i samhället. 

v) Det är viktigt att riksdagsledamöterna diskuterar och  
debatterar ärenden grundligt innan de fattar beslut. 

w) Demokratin fungerar överlag bra i Finland. 

x) Jag vet mer om politik än de flesta andra. 

35. Nedan nämns olika former av samhälleligt deltagande.  
 Om en fråga var väldigt viktig för dig, vad skulle du kunna göra?

a) Rösta i val

b) Skriva insändare 

c) Ta kontakt med politiska beslutsfattare i ett viktigt ärende 

d) Skriva på ett upprop eller en namninsamling 

JAG SKULLE 
KUNNA GÖRA 

DETTA 

JAG SKULLE 
ALDRIG KUNNA 

GÖRA DETTA

Frågan fortsätter på andra sidan

34. Vad anser du om följande påståenden? 

STARKT 
AV ANNAN 

ÅSIKT

AV  
ANNAN  
ÅSIKT

 AV  
SAMMA 

ÅSIKT

STARKT AV 
SAMMA 

ÅSIKT



I följande frågor använder vi skalan 0-10, och vi ber dig att för varje fråga kryssa för den siffra som bäst 
motsvarar din åsikt. 

36. Skulle du säga att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma mot andra eller  
 att de främst tänker på sig själva?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MÄNNISKOR  
TÄNKER FRÄMST  
TILL SIG SJÄLVA  

MÄNNISKOR FÖRSÖKER 
FÖR DET MESTA VARA 

HJÄLPSAMMA

37. Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor eller att man inte kan vara nog försiktig  
 när man har med andra människor att göra? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAN KAN INTE  
VARA NOG FÖRSIKTIG 

MAN KAN LITA PÅ  
DE FLESTA MÄNNISKOR

38. Tror du att de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de fick chansen eller skulle de försöka vara  
 ärliga och rättvisa? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE FLESTA  
MÄNNISKOR SKULLE  
FÖRSÖKA UTNYTTJA MIG 

DE FLESTA MÄNNISKOR 
SKULLE FÖRSÖKA VARA 
ÄRLIGA OCH RÄTTVISA

39. Hur mycket litar du på människor som har en annan åsikt än dig i frågor som gäller invandring?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JAG LITAR  
INTE ALLS 

JAG LITAR  
FULLSTÄNDIGT

40. Hur stor tillit har du personligen 
 till följande institutioner?

a) Finlands riksdag

b) Rättsväsendet 

c) Polisen

d) Politikerna

e) Politiska partierna

f) EU (Europeiska Unionen)

g) FN (Förenta Nationerna)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JAG HAR INGEN  
TILLIT ALLS  

JAG HAR FULL- 
STÄNDIG TILLIT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e) Delta i ett politiskt partis verksamhet 

f) Delta i annan föreningsverksamhet

g) Styra mina inköp så att jag som konsument påverkar samhälleliga eller  
politiska frågor

h) Delta i en bojkott, betalnings- eller köpstrejk 

i) Delta i en fredlig demonstration

j) Uppvisa civil olydnad genom att delta i olaglig direkt aktion 

k) Delta i sådana demonstrationer där det tidigare har förekommit våld 

l) Bruka våld för att uppnå politiska mål 

m) Försöka övertyga någon annan om att din åsikt i en viss politisk fråga är  
den rätta. 

JAG SKULLE 
KUNNA GÖRA 

DETTA 

JAG SKULLE 
ALDRIG KUNNA 

GÖRA DETTA



41. Hur mycket litar du personligen på följande grupper av människor?  

JAG LITAR  
INTE ALLS 

JAG LITAR  
FULLSTÄNDIGT

a) finländare  
i allmänhet

b) finskspråkiga  
finländare 

c) svenskspråkiga  
finländare

d) svenskar

e) ryssar

f) estländare

g) somalier

h) kineser

i) turkar

j) greker

k) tyskar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42. Vad anser du om följande påståenden?

a) Innan jag kritiserar någon försöker jag föreställa mig hur det skulle 
kännas att vara i den personens situation.

b) Jag tror att allt har två sidor och jag försöker se saker från båda sidor.

c) Om någon behandlas orättvist, känner jag medlidande med personen.

d) Om jag är säker på att jag har rätt slösar jag inte tid på att lyssna på 
andra människors synpunkter.

e) Det är ibland svårt för mig att se saker ur andra människors perspektiv.

f) I Finland kan man inte föra en saklig debatt om invandring.

g) I debatten om invandring tas det inte tillräcklig hänsyn till åsikter som 
är kritiska mot invandring.

h) I den finländska debatten om invandring borde man försöka sätta sig  
i invandrarnas situation.

i) I debatten om invandring tar man sällan invandrarnas åsikter  
tillräckligt i beaktande.

j) I den finländska debatten om invandring borde man först och främst 
ta finländarnas synpunkter i beaktande.

k) Orsaken till invandringskritik är rasistiska attityder.

l) De människor som stöder en ökad invandring är för blåögda när det 
gäller problemen som rör invandring.

m) Människors åsikter om invandring grundar sig inte tillräckligt på  
information utan på fördomar.

n) De personer som har en annan åsikt än mig om invandring kan ha 
goda grunder för sin åsikt.

STARKT AV  
ANNAN  
ÅSIKT

AV  
ANNAN  
ÅSIKT

AV  
SAMMA  

ÅSIKT

STARKT AV 
SAMMA  

ÅSIKT



44. Vissa anser att följande saker är viktiga för att en person verkligen skall kunna ses som finländare.  
 Andra däremot anser inte att dessa saker överhuvudtaget är  
 viktiga. Hur viktiga anser du i detta fall att det är, att personen...?

a) är född finländare

b) är finländsk medborgare

c) har bott merparten av sitt liv i Finland

d) kan prata finska

e) kan prata svenska

f) hör till den evangelisk-lutherska kyrkan

g) respekterar Finlands politiska institutioner och lagar 

h) följer finländska seder och traditioner 

i) ser sig själv som finländare

j) har finländska rötter 

MYCKET  
VIKTIGT

GANSKA  
VIKTIGT

INTE  
SPECIELLT  

VIKTIGT

INTE  
ALLS  

VIKTIGT

45. Vissa anser att det är bättre för landet om olika ras- och etniska grupper bibehåller sina egna speciella seder  
 och traditioner. Andra igen anser det vara bättre om dessa grupper anpassar sig och smälter in med  
 majoritetsbefolkningen. Vad anser du? Kryssa för den siffra som motsvarar din åsikt på en skala 0-10.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DET ÄR BÄTTRE  
FÖR SAMHÄLLET OM GRUPPERNA  
UPPRÄTTHÅLLER SINA EGNA SEDER  
OCH TRADITIONER 

DET ÄR BÄTTRE OM  
GRUPPERNA ANPASSAR SIG  

OCH SMÄLTER IN MED  
MAJORITETSBEFOLKNINGEN 

47. Vem får rösta i Finlands riksdagsval?

ALLA FINLÄNDSKA MEDBORGARE SOM FYLLT 18 ÅR OCH ÄR BOSATTA I FINLAND

ALLA FINLÄNDSKA MEDBORGARE SOM FYLLT 18 ÅR OBEROENDE AV BOSTADSORT 

ALLA FINLÄNDSKA MEDBORGARE SOM FYLLT 18 ÅR OCH INTE PÅ LAGLIG GRUND MIST SITT MEDBORGERLIGA FÖRTROENDE,   
        TILL EXEMPEL PÅ GRUND AV FÄNGELSESTRAFF  

ALLA FINLÄNDSKA MEDBORGARE SOM FYLLT 18 ÅR SAMT 18 ÅR FYLLDA MEDBORGARE    
        FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ÖVRIGA MEDLEMSLÄNDER SOM BOR I FINLAND  

46. Vad innebär ett parlamentariskt styrelseskick?

FOLKSTYRE

ATT RIKSDAGEN ÅTNJUTER REGERINGENS FÖRTROENDE 

ATT REGERINGEN ÅTNJUTER RIKSDAGENS FÖRTROENDE

ATT PRESIDENTEN ÅTNJUTER REGERINGENS FÖRTROENDE

43. Vad anser du om följande påståenden?

a) Det är bra att EU-medborgarna har frihet att resa, studera och 
arbeta i ett annat EU-land. 

b) Finländarna borde lösa de socialt utslagnas problem här hemma, 
innan man hjälper invandrare.

c) Medlemskapet i Europeiska unionen har överlag varit en positiv 
sak för Finland.

d) Som ett rikt västerländskt land borde Finland ta ansvar för övriga 
världens problem. 

e) Flyktingar borde hellre hjälpas i sina hemländer än i Finland. 

f) Globaliseringen är i det stora hela en bra sak. 

STARKT AV  
ANNAN  
ÅSIKT

AV  
ANNAN  
ÅSIKT

AV  
SAMMA  

ÅSIKT

STARKT AV 
SAMMA  

ÅSIKT



48. Vem är utrikesminister i Finlands nuvarande regering?

ERKKI TUOMIOJA HENNA VIRKKUNEN PAAVO VÄYRYNEN STEFAN WALLIN

49. Vilket av följande partier är enligt antalet ledamöter det fjärde största partiet i den sittande riksdagen?

CENTERN SAMLINGSPARTIET SANNFINLÄNDARNA SOCIALDEMOKRATERNA

50. Vad heter Europeiska Unionens (EU) grundfördrag som trädde i kraft i slutet av år 2009?

LISSABON- 
FÖRDRAGET

KÖPENHAMNS-
FÖRDRAGET

SCHENGEN- 
FÖRDRAGET

MAASTRICHT- 
FÖRDRAGET

51. Hur stor andel av personer bosatta i Finland är födda utomlands?

CA 1 PROCENT CA 5 PROCENT CA 10 PROCENT CA 15 PROCENT

52. Från vilken världsdel har flest invandrare kommit till Finland?

ASIEN NORDAMERIKA EUROPA AFRIKA

REPUBLIKENS  
PRESIDENT

MINORITETS- 
OMBUDSMANNEN POLISEN MIGRATIONS- 

VERKET

53. Vem beslutar om beviljandet av uppehållstillstånd i Finland? 

FAMILJEBAND ARBETE STUDIER ASYL

54. Vilken är den vanligaste orsaken till ansökan om uppehållstillstånd i Finland? 

EUROPEISKA  
UNIONEN

FÖRENTA  
NATIONERNA (FN)

INRIKES- 
MINISTERIET RIKSDAGEN

55. Finland har förbundit sig till att årligen ta emot s.k. kvotflyktingar, som FN:s flyktingorganisation beviljat  
 flyktingstatus. Vem fastställer storleken på Finlands flyktingkvot?

750 1 500 1 750 2 500

56. Hur stor är Finlands flyktingkvot för tillfället?

57. Den totala arbetslöshetsgraden i Finland var enligt Statistikcentralen i genomsnitt 7,8 procent år 2011.  
 Hur stor uppskattar du att arbetslöshetsgraden var bland invandrare under samma tid?

CA  ______________ PROCENT

58. Ifall en invandrare är arbetslös efter att ha beviljats uppehållstillstånd betalas ett integrationsstöd,  
 som motsvarar arbetsmarknadsstödet, till honom/henne. Hur stort uppskattar du att integrationsstödet  
 i genomsnitt varit per månad år 2011?

CA  ______________ EURO

59. År 2010 dömdes i Finlands tingsrätter 59 438 personer bosatta i Finland. Hur stor andel av de dömda var  
 i Finland bosatta utländska medborgare?

CA 2 PROCENT CA 5 PROCENT CA 10 PROCENT CA 15 PROCENT

60. I Åbo bor det, enligt Statistikcentralen, för närvarande 178 630 personer.  
 Uppskatta hur många av dessa som har ett annat modersmål än finska eller svenska. 

CA 7 000  
PERSONER

CA 14 000  
PERSONER

CA 21 000  
PERSONER

CA 28 000  
PERSONER



Vad anser du om följande påståenden om Finlands invandringspolitik? 

61. Invandringen bör totalt sett…

ÖKAS MYCKET                     ÖKAS LITE                    MINSKAS LITE                   MINSKAS MYCKET

Varför? 

62. Arbetsrelaterad invandring bör…

ÖKAS MYCKET                     ÖKAS LITE                    MINSKAS LITE                   MINSKAS MYCKET

Varför?

63. På humanitära behov baserad invandring bör…

ÖKAS MYCKET                     ÖKAS LITE                    MINSKAS LITE                   MINSKAS MYCKET

Varför?

64. Möjlighet att skänka till välgörenhet  
 Deltagarna har möjlighet att skänka fem (5) euro av diskussionstillfällets arvode till något av  
 följande biståndsändamål. Donationen är frivillig.  
 a) Finlands Röda Kors katastroffond (utrikes)  
 b) Finlands Röda Kors verksamhet i hemlandet 

 Vill du skänka en del av ditt arvode? Om du bestämmer dig för att skänka fem (5) euro,  
 är ditt presentkort värt 85 euro. Kryssa för det alternativ du föredrar. 

NEJ, JAG SKÄNKER INGET DENNA GÅNG. 

JA, JAG VILL SKÄNKA 5 EURO TILL FINLANDS RÖDA KORS KATASTROFFOND.    

JA, JAG VILL SKÄNKA 5 EURO TILL FINLANDS RÖDA KORS VERKSAMHET I HEMLANDET.  

65. Till vilken affär vill du ha ditt presentkort?

STOCKMANN

S-GRUPPEN

OBS! Ditt val ovan är bindande.   
Presentkortet delas ut vid slutet av informations- och cocktailtillfället den 20.4 som börjar kl. 17.30.  
Tillfället ordnas på adressen Porthansgatan 3-5, 20500 Åbo och slutar kl. 19.00.

Tack för ditt deltagande!


