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 I vilken mån instämmer du i följande påståenden? 

Ringa in ett alternativ på varje rad. 
 

 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma eller 
annan åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
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) De politiker vi väljer till riksdagen 
försöker att hålla sina vallöften ....................  1 2 3 4 5 8 

 

 
BLANKETTANVISNINGAR 
 
 

Ringa in numret på det alternativ som bäst motsvarar din åsikt vid varje fråga. 
 
För en del frågor skrivs svaret in i det fält som reserverats för ändamålet. 
 
 
 

Exempel 1.  Här skriver du in svaret på den linje som reserverats för ändamålet. 
 
 

 Vilket år är du född?    1964 
 

 
 
 
 
Exempel 2.  Här ringar du in något av de alternativ som ges. 
 
 Bor du… 

 i centrum av en stor stad ................................................  1 

 i en förort till eller i närheten av en stor stad ..................  2 

 i en annan stad ...............................................................  3 

 i en by eller i en tätort på landsbygden ..........................  4 

 i glesbygden på landet ...................................................  5 
 
 
 
 
 
 
Exempel 3.  Många frågor har flera delar (a, b, c osv.). 
 Svara på varje del. 
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Först några frågor om din utbildning 
 
 
 
1. Är du… 

 Man ...................  1 

 Kvinna ...............  2 
 
 

 
2. Vilket år är du född?   _______ 
 
 

3. Hur många år har du sammanlagt gått i skola eller studerat? 
Räkna med folk-, medborgar- eller grundskola, gymnasium och annan allmänbildande utbildning, alla heltidsstudier 
som leder till ett yrke samt utbildning på högre nivå. Om du ännu går i skola eller studerar, anteckna antalet hela 
utbildningsår hittills. 
 

 
_______ år  

 
Jag har inte gått i skola  .......  0 

 
 

4. Vilken utbildning har du? 
Ringa in den högsta utbildningsnivå som slutförts, bara ett alternativ. 

 

 Fortfarande i grundskolan ......................................  1 
 Folkskola eller medborgarskola .............................  2 
 Grundskola ............................................................  3 
 Yrkesskola eller -kurs ............................................  4 
 Gymnasium eller student .......................................  5 
 Yrkesutbildning på institutnivå ...............................  6 
 Yrkeshögskola .......................................................  7 
 Universitet, lägre examen ......................................  8 
 Universitet, högre examen .....................................  9 

 
 
 

Nu några frågor om din arbetssituation 

 
 Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbetande i den egna 

familjens företag minst en timme per vecka. Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete (mamma- 
eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur din vanliga 
arbetssituation ser ut. 

 
5.  Förvärvsarbetar du? 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Jag förvärvsarbetar för närvarande .......................  1 → Fortsätt med fråga 6. 
 Jag förvärvsarbetar inte för närvarande men har 

tidigare gjort det .....................................................  2 → Fortsätt med fråga 7. 
 Jag har aldrig förvärvsarbetat ................................  3 → Fortsätt med fråga 12. 

 
 

 
6.  Hur många timmar arbetar du i medeltal per vecka övertid medräknad? 

Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna med alla timmar. 
 
  

_______ timmar 
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Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, svara utgående 
från ditt huvudsakliga arbete. Om du inte förvärvsarbetar för närvarande eller om du är pensionerad, svara 
utgående från ditt senaste arbete. Affärsidkare och yrkesutövare betraktas som företagare. 
 
7. Är/var du… 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Löntagare ........................................ 1  
 Företagare utan anställda ............... 2  
 Företagare med anställda ............... 3 →  Hur många anställda har/hade ditt företag  

        förutom dig själv? _______ personer 
 Arbetar i den egna familjens 

företag ............................................. 4  
 
 
8. Har/hade du någon arbetsledande funktion, dvs. har/hade du underställda? 
 

 Ja .................................................... 1   → Hur många? _____ personer 
 Nej ................................................... 2  

 
 
9. Arbetar/arbetade du i ett vinstdrivande företag eller i en icke-vinstdrivande organisation? 

 Ringa in bara ett alternativ. 
 

 I ett vinstdrivande företag ............... 1  
 I en icke-vinstdrivande 

organisation .................................... 2  
 
 
10.  Arbetar/arbetade du inom den offentliga eller privata sektorn? 
 Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Inom den offentliga sektorn ............ 1  
 Inom den privata sektorn ................ 2  

 
 
11a.  Vilket är ditt nuvarande eller senaste yrke? 

Ange yrkesbenämningen för ditt huvudsakliga arbete så noggrant som möjligt, t.ex. elektronikmontör hellre än montör.  
Ange yrke, inte examen. 

 
    Yrke: _________________________________________________________________ 
 
 
11b.  Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 
11c.  Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där 
 du arbetar/arbetade? 
 
    _________________________________________________________________________________ 
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12.  Vilket av följande alternativ beskriver bäst din nuvarande situation? 

Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller 
dylik) svara utifrån hur din vanliga arbetssituation ser ut. Ringa in bara ett alternativ. 

 

 Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag) ...... 1 
 Arbetslös arbetssökande ........................................................................................ 2 
 Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt) ....................... 3 
 Praktikant eller läroavtalselev ................................................................................. 4 
 Permanent arbetsoförmögen .................................................................................. 5 
 Pensionär ................................................................................................................ 6 
 Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare ....................................... 7 
 Beväring eller i civiltjänst ........................................................................................ 8 
 Något annat ............................................................................................................ 9 

 
 

13.  Är du gift, sammanboende eller i ett registrerat partnerskap och bor ni tillsammans?  

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Vi bor tillsammans .................................................  1 → Gå till fråga 14. 
 Vi bor inte tillsammans...........................................  2 → Gå till fråga 15. 
 Jag har inte ett parförhållande ...............................  3 → Gå till fråga 23. 

 
 
 

14. Hur många år har du bott ihop med din partner? 

Om du inte kommer ihåg exakt, uppskatta antalet år. Kryssa för, om mindre än ett år. 
 

_______ år  
 

Mindre än ett år  
 
 
 

15. Vilken utbildning har din partner? 

Ringa in den högsta utbildningsnivå som slutförts, bara ett alternativ. 
 

 Fortfarande i grundskolan ......................................  1 
 Folkskola eller medborgarskola .............................  2 
 Grundskola ............................................................  3 
 Yrkesskola eller -kurs ............................................  4 
 Gymnasium eller student .......................................  5 
 Yrkesutbildning på institutnivå ...............................  6 
 Yrkeshögskola .......................................................  7 
 Universitet, lägre examen ......................................  8 
 Universitet, högre examen .....................................  9 

 
 

 
16. Vilket år är din partner född?   _______ 
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Följande frågor gäller din partners arbetssituation 

 
 Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbetande i den egna 

familjens företag minst en timme per vecka. Om din partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete 
(mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur 
hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. 

 
17.  Förvärvsarbetar din partner? 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Förvärvsarbetar för närvarande ........  1 → Gå till fråga 18. 
 Förvärvsarbetar inte för närvarande, 

men har tidigare gjort det ..................  2 → Gå till fråga 19. 
 Han/hon har aldrig förvärvsarbetat ...  3 → Gå till fråga 22. 

 
 

18.  Hur många timmar arbetar din partner i medeltal per vecka övertid medräknad? 
Om han/hon har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna med 
alla timmar. 

 
         ______ timmar 
 
 

 Om din partner har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och yrkesutövare/ 
företagare, svara utgående från hans/hennes huvudsakliga arbete. Om din partner för närvarande inte 
förvärvsarbetar eller om han/hon är pensionerad, svara utifrån hans/hennes senaste arbete. Affärsidkare 
och yrkesutövare betraktas som företagare. 

 
19. Är/var din partner… 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Löntagare ...................................................  1  
 Företagare utan anställda ..........................  2  
 Företagare med anställda ..........................  3  
 Arbetar i den egna familjens företag ..........  4  

 
 

20. Har/hade din partner någon arbetsledande funktion, dvs. har/hade din partner underställda? 
 

 Ja .......................  1  
 Nej ......................  2  

 
 

21a.  Vilket är din partners nuvarande eller senaste yrke? 
Ange yrkesbenämningen för hans/hennes huvudsakliga arbete så noggrant som möjligt, t.ex. elektronikmontör hellre 
än montör. Ange yrke, inte examen. 

 
    Yrke: ______________________________________________________________ 
 
 
21b.  Vilka är/var din partners huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 
21c.  Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där 
 din partner arbetar/arbetade? 
 
    _________________________________________________________________________________ 
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22.  Vilket av följande beskriver bäst din partners nuvarande situation? 

Om din partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad 
ledighet eller dylik) svara utifrån hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. Ringa in bara ett alternativ. 

 

 Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag) ...  1 
 Arbetslös arbetssökande .....................................................................................  2 
 Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt) ....................  3 
 Praktikant eller läroavtalselev ..............................................................................  4 
 Permanent arbetsoförmögen ...............................................................................  5 
 Pensionär .............................................................................................................  6 
 Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare ....................................  7 
 Beväring eller i civiltjänst .....................................................................................  8 
 Något annat .........................................................................................................  9 

 
 
 

Här följer några frågor om statens uppgifter 
 
23.  Anser du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då 

människor bör följa sitt samvete även om det innebär att de bryter mot lagen? 
Ringa in bara ett alternativ. 

 Man bör följa lagen utan undantag ................................  1 
             ELLER  
 Man bör följa sitt samvete i vissa fall .............................  2 
 

Kan inte säga ................................................................  8 
 
 
24. Det finns olika sätt för människor och organisationer att protestera mot landets regering. Vilka 
  sätt anser du bör vara tillåtna och vilka bör inte vara det? 
 Ringa in ett alternativ på båda raderna. 

 

 

Bör absolut 
vara tillåtet 

Bör kanske 
vara tillåtet 

Bör kanske 
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 

 
 
25.  En del människor har åsikter som de flesta betraktar som extrema, till exempel människor som 
       vill störta regeringen genom revolution. Anser du att sådana människor bör få… 

 Ringa in ett alternativ på båda raderna. 

 

 

Bör absolut 
vara tillåtet 

Bör kanske 
vara tillåtet 

Bör kanske 
inte vara 

tillåtet 

Bör absolut 
inte vara 

tillåtet 

 Kan inte 
säga 

a) Organisera offentliga möten för att 
uttrycka sina åsikter ..........................  1 2 3 4 

 
8 

        b) Publicera böcker för att uttrycka sina 
åsikter ................................................  1 2 3 4 

 
8 

 
 
 
  



 

© Statistikcentralen ISSP 2016 8 

26. Det begås misstag i alla rättssystem, men vilket tycker du är värre… 

Ringa in bara ett alternativ. 

 Att döma en oskyldig ..............................  1 
           ELLER  
 Att låta en skyldig gå fri ..........................  2 
 Kan inte säga .........................................  8 

 
 
27. Här är några åtgärder som regeringen kan göra för att bättra ekonomin. Vilka av dessa åtgärder 

är du för och vilka är du emot? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

  Absolut 
för 

För Varken för 
eller emot 

Emot Starkt emot Kan inte 
säga 

a) Nedskärningar i de offentliga utgifterna .....  1 2 3 4 5 8 
        b) Finansiering av 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 teknologi ....  1 2 3 4 5 8 
        e) Stöd till nedåtgående industribranscher för 

att bevara arbetstillfällen ............................  1 2 3 4 5 8 
        f) Förkorta veckoarbetstiden för att skapa 

nya arbetstillfällen.......................................  1 2 3 4 5 8 
 
 
28.  I det följande finns en uppräkning av olika saker som man använder offentliga medel till. Skulle 

du vilja öka eller minska de offentliga medel som man använder till dessa? 
 Observera att om du svarar ”öka mycket” kan det fordras en skattehöjning för att bekosta det. 

Ringa in ett alternativ på varje rad. 
 

  Öka 
mycket 

Öka något Behålla 
oförändrat 

Minska något Minska 
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) Försvarsmakten ..................  1 2 3 4 5 8 
        f) Folkpensioner .....................  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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29. Anser du att offentliga myndigheter bör ta ansvar för följande saker? 

 Ringa in ett alternativ på varje rad. 

  
Ja, 

absolut 
Ja, 

kanske 
Nej, kanske 

inte 
Nej, absolut 

inte 
Kan inte 

säga 

a) Ordna en arbetsplats för alla som vill ha en .....  1 2 3 4 8 
       b) Hålla priserna under kontroll ............................  1 2 3 4 8 
       c) Ordna hälso- och sjukvård ...............................  1 2 3 4 8 
       d) Trygga en hygglig levnadsstandard för äldre ...  1 2 3 4 8 
       e) Stöda tillväxten inom företagsverksamheten ...  1 2 3 4 8 
       f) Trygga en hygglig levnadsstandard för 

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

fattiga ................................................................  1 2 3 4 8 
       h) Ge ekonomiskt stöd till universitetsstuderande 

som kommer från obemedlade familjer ............  1 2 3 4 8 
       i) Ordna hyggliga boendeförhållanden för dem 

som inte själv har råd .......................................  1 2 3 4 8 
       j) Stifta strikta lagar för att minska miljöskador 

orsakade av industri och övrig 
näringsverksamhet ...........................................  1 2 3 4 8 

k) Främja jämställdhet mellan män och kvinnor ...  1 2 3 4 8 
 
 

30.  Människor har olika synpunkter på vem som bör sköta följande verksamheter i Finland. Vem 
anser du att huvudsakligen bör sköta... 

  a) Sjukvård?  Ringa in bara ett alternativ. 

 Offentliga sektorn ..........................................................................  1 
 Privata företag/vinstdrivande organisationer ................................  2 
 Ideella organisationer/välgörenhetsorganisationer/stiftelser. .......  3 
 Religiösa organisationer/samfund ................................................  4 
 Familj, släkt eller vänner ...............................................................  5 
 Kan inte säga ................................................................................  8 

  b) Äldreomsorg? Ringa in bara ett alternativ. 

 Offentliga sektorn ..........................................................................  1 
 Privata företag/vinstdrivande organisationer ................................  2 
 Ideella organisationer/välgörenhetsorganisationer/stiftelser. .......  3 
 Religiösa organisationer/samfund ................................................  4 
 Familj, släkt eller vänner ...............................................................  5 
 Kan inte säga ................................................................................  8 

  c)  För- och grundskola? Ringa in bara ett alternativ. 

 Offentliga sektorn ..........................................................................  1 
 Privata företag/vinstdrivande organisationer ................................  2 
 Ideella organisationer/välgörenhetsorganisationer/stiftelser. .......  3 
 Religiösa organisationer/samfund ................................................  4 
 Familj, släkt eller vänner ...............................................................  5 
 Kan inte säga ................................................................................  8 
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31. Nedan följer en lista över människor och organisationer som kanske kan påverka de beslut som 
regeringen fattar. Vilken anser du har mest och näst mest inflytande på regeringens agerande och 
beslut i Finland? Ringa in ett alternativ i båda kolumnerna. 

a) MEST inflytande   b) NÄST MEST inflytande   

Media ........................................................  1  Media ........................................................  1  

Fackföreningar ..........................................  2  Fackföreningar ..........................................  2  

Företag, banker och industrier. ................  3  Företag, banker och industrier..................  3  

Religiösa organisationer/samfund ............  4  Religiösa organisationer/samfund ............  4  

Försvarsmakten ........................................  5  Försvarsmakten ........................................  5  

Organiserad brottslighet ...........................  6  Organiserad brottslighet ...........................  6  
Personer som röstar på partiet/partierna i 
regeringen ................................................  7  

Personer som röstar på partiet/partierna i 
regeringen .................................................  7  

Medborgare i allmänhet ............................  8  Medborgare i allmänhet ............................  8  

Medborgar- och frivilligorganisationer ......  9  Medborgar- och frivilligorganisationer ......  9  

Internationella organisationer (t.ex. FN, 
Internationella valutafonden) ....................  10  

Internationella organisationer (t.ex. FN, 
Internationella valutafonden) ....................  10  

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

32. Här är två uppfattningar om vad som påverkar den politik som förs i Finland. Vilken av dessa 
ligger närmast din åsikt? 
Ringa in bara ett alternativ. 

Den politik som förs i Finland beror mer på vad som händer i 
världsekonomin än på vilka partier som ingår i regeringen .......  1 

                                 ELLER  

Den politik som förs i Finland beror mer på vilka partier som 
ingår i regeringen än på vad som händer i världsekonomin ......  2 

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

33.  Anser du att myndigheterna i Finland bör ha rätt att göra följande eller inte... 

 Ringa in ett alternativ på båda raderna. 

 
 

Bör 
absolut 
ha rätt 

Bör kanske 
ha rätt 

Bör kanske 
inte ha rätt 

Bör absolut 
inte ha rätt 

Kan inte 
säga 

a) Videoövervaka personer på allmänna 
platser .......................................................  1 2 3 4 8 

       b) Övervaka e-post och annat 
informationsutbyte som sker på internet ..  1 2 3 4 8 

 
 

34.  Var skulle du placera dig själv på en skala från 0 till 10, där 0 betyder ”all myndighets-
information bör vara tillgänglig för allmänheten, även om det innebär att informationen kan 
äventyra den allmänna säkerheten” och 10 betyder ”den allmänna säkerheten bör prioriteras, 
även om det innebär att tillgången till myndighetsinformation begränsades”. 

 Ringa in bara ett alternativ. 

All myndighetsinformation  
bör vara tillgänglig för allmänheten,  
även om det innebär att informationen 
kan äventyra den allmänna 
säkerheten 

 Den allmänna säkerheten  
bör prioriteras, även om  

det innebär att tillgången till 
myndighetsinformation 

begränsades 
Kan inte 

säga 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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35.  Vissa anser att myndigheterna bör ha rätt att utföra vissa åtgärder för att trygga den nationella 
säkerheten. Andra människor håller inte om det. Anser du att myndigheterna i Finland bör ha rätt 
att göra följande eller inte... 

 Ringa in ett alternativ på båda raderna. 

 
 

Bör absolut 
ha rätt 

Bör 
kanske 
ha rätt 

Bör 
kanske 

inte ha rätt 

Bör absolut 
inte ha rätt 

Kan inte 
säga 

a) Samla in information om personer som är 
bosatta i Finland utan att de vet om det ....  1 2 3 4 8 

       b) Samla in information om personer som är 
bosatta i andra länder utan att de vet om 
det .............................................................  1 2 3 4 8 

 
 
36.  Anta att myndigheterna misstänkte att ett terrorattentat var på väg att äga rum. Tycker du att 

myndigheterna bör ha rätt att... 
 Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 
 

Bör absolut 
ha rätt 

Bör 
kanske 
ha rätt 

Bör 
kanske 

inte ha rätt 

Bör absolut 
inte ha rätt 

Kan 
inte 
säga 

a) Hålla människor häktade så länge de 
vill utan att ställa dem inför rätta ................  1 2 3 4 8 

       b) Avlyssna människors telefonsamtal ...........  1 2 3 4 8 
c) Stoppa och visitera människor 

slumpmässigt på gatan ..............................  1 2 3 4 8 
 
 
 

37.  Hur intresserad är du av politik? 

 Ringa in bara ett alternativ. 

 Mycket intresserad ...................................  1 
 Ganska intresserad ..................................  2 
 Något intresserad .....................................  3 
 Inte särskilt intresserad ............................  4 
 Inte alls intresserad ..................................  5 
    Kan inte säga ...........................................  8 

 
 

38.  Vad anser du om följande påståenden? 

 Ringa in ett alternativ på varje rad. 

  
Instämmer 

helt 
Instäm-

mer 
Varken 

instämmer 
eller tar 
avstånd 

Tar 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

 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 tycker jag är ganska insatt i de 
aktuella politiska frågorna i Finland ..........  1 2 3 4 5 

 
8 

         c) De politiker vi väljer till riksdagen 
försöker att hålla sina vallöften ................  1 2 3 4 5 

 
8 

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

 

8 
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39.  Vad anser du om beskattningen i Finland idag? 
  Vi menar alla skatter sammantagna, både inkomstskatter, moms och socialförsäkringsavgifter osv.   

  Ringa in ett alternativ på varje rad. Alldeles för 
höga 

För 
höga 

Ungefär 
lagom 

För låga Alldeles 
för låga 

Kan inte 
säga 

a) Är skatterna för folk med höga 
inkomster ...........................................  1 2 3 4 5 8 

        b) Är skatterna för folk med 
medelinkomster .................................  1 2 3 4 5 8 

        c) Är skatterna för folk med låga 
inkomster ...........................................  1 2 3 4 5 8 

 
 

40.  Hur ofta tror du att skattemyndigheterna i Finland gör följande... 

 Ringa in ett alternativ på båda raderna. 

  
Nästan 

alltid 
Ofta Ibland Nästan 

aldrig 
 Kan inte 

säga 

a) Ser till att människor betalar sina skatter ....................  1 2 3 4  8 
        b) Behandlar alla i enlighet med lagen, oberoende av 

deras kontakter eller ställning i samhället ...................  1 2 3 4 
 

8 
 
 

41.  Hur ofta tror du att privata storföretag i Finland gör följande... 

 Ringa in ett alternativ på båda raderna. 

  
Nästan 

alltid 
Ofta Ibland Nästan 

aldrig 
 Kan inte 

säga 

a) Följer lagar och regler .................................................  1 2 3 4  8 
        b) Försöker undvika att betala skatter .............................  1 2 3 4  8 

 
 

42. Hur många politiker i Finland är enligt din åsikt inblandade i korruption? Ringa in bara ett alternativ. 

 Nästan inga ............................  1 
 Några få ..................................  2 
 En del .....................................  3 
 Ganska många .......................  4 
 Nästan alla .............................  5 
 Kan inte säga .........................  8 

 
 

43. Och hur många offentliga tjänstemän i Finland är enligt din åsikt inblandade i korruption? 

 Ringa in bara ett alternativ. 

 Nästan inga ............................  1 
 Några få ..................................  2 
 En del .....................................  3 
 Ganska många .......................  4 
 Nästan alla .............................  5 
 Kan inte säga .........................  8 

 
 

44.  Under de senaste fem åren, hur ofta har du eller någon i din närmaste familj stött på en offentlig 
    tjänsteman som antytt att han/hon ville ha, eller bad om, en muta eller gentjänst i utbyte mot sina 
      tjänster? Ringa in bara ett alternativ. 

 Aldrig ......................................  1 
 Sällan......................................  2 
 Då och då ...............................  3 
 Ganska ofta ............................  4 
 Mycket ofta .............................  5 
 Kan inte säga .........................  8 
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45.  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) Ordna hälso- och sjukvård ...................  1 2 3 4 5 8 
        b) Trygga en hygglig levnadsstandard för 

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

 
46. Människor har olika åsikter om invandring. Anser du att Finland borde tillåta invandring för 

människor… 
       Ringa in ett alternativ på varje rad. 

  
Borde i 

allmänhet 
tillåtas 

Borde i 
allmänhet 
inte tillåtas 

Kan inte 
säga 

a) Som hör till samma etniska grupp som de flesta 
finländare..........................................................................  1 2 8 

     b) Som hör till någon annan etniska grupp ..........................  1 2 8 
     c) Som har en annan religion än de flesta finländare ..........  1 2 8 
     d) Som kommer från fattiga länder i Europa ........................  1 2 8 
     e) Som kommer från fattiga länder utanför Europa ..............  1 2 8 

 
 
 

Till sist några bakgrundsfrågor 
 

 
47. Är du eller har du varit medlem i någon fackförening? 

 Ringa in bara ett alternativ. 

 Jag är för närvarande medlem .........................................  1 
 Jag har varit medlem, men är inte för närvarande ...........  2 
 Jag har aldrig varit medlem ..............................................  3 

 
 

48. Hör du till någon kyrka eller religiöst samfund? 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 

 
 

  

 Evangelisk-lutherska kyrkan .............................................  1 
 Ortodoxa kyrkan................................................................  2 
 Katolska kyrkan.................................................................  3 
 Annan kristen kyrka eller annat kristet samfund ...............  4 
 Judisk församling/samfund ...............................................  5 
 Islamisk församling/samfund ............................................  6 
 Buddhistisk församling/samfund .......................................  7 
 Hinduisk församling/samfund ............................................  8 
 Jag hör till något annat asiatiskt religionssamfund ...........  9 
 Jag hör till något annat religionssamfund .........................  10 
 

Jag hör inte till kyrkan eller till ett religionssamfund .........  11 
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49. Om bröllop, begravningar o.d. inte beaktas, hur ofta deltar du i gudstjänster, kyrkliga 
  förrättningar eller religiösa möten? 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Flera gånger i veckan eller oftare ..........................................  1 

 En gång i veckan....................................................................  2 

 Två till tre gånger i månaden .................................................  3 

 En gång i månaden ................................................................  4 

 Flera gånger om året .............................................................  5 

 Årligen ....................................................................................  6 

 Mer sällan än en gång om året ..............................................  7 

 Aldrig ......................................................................................  8 
 
 

50. I vårt samhälle finns det vissa samhällsklasser som uppfattas som högre och andra som 
  uppfattas som lägre. Här hittar du en skala som beskriver samhällelig ställning. Var skulle du 
  placera dig själv på skalan, där 10 anger den högsta klassen och 1 den lägsta? 

Ringa in bara ett nummer. 
 

 Den högsta klassen ...................  10 
  9 
  8 
  7 
  6 
  5 
  4 
  3 
  2 
 

Den lägsta klassen .....................  1 
 
 

51.  Ibland avstår vissa människor från att rösta av olika skäl. Röstade du i det senaste riksdagsvalet 
  i april 2015? 
 

 Ja ............................................  1  
 Nej ..........................................  2 → Gå till fråga 53. 
 

Jag hade inte rösträtt .............  3 → Gå till fråga 53. 
 
 

52. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2015? 
Ringa in bara ett alternativ. 

 Samlingspartiet (SAML) ....................................  1 
 Sannfinländarna (SAF) ......................................  2 
 Svenska folkpartiet (SFP) .................................  3 
 Centerpartiet (CENT) ........................................  4 
 Kristdemokraterna (KD) ....................................  5 
 Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) .........  6 
 Vänsterförbundet (VÄNST) ...............................  7 
 Gröna förbundet (GRÖNA) ...............................  8 
 Annat parti eller annan gruppering ....................  9 
 

Vill inte säga ......................................................  10 
 Kan inte säga ....................................................  11 
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53. Hur många personer bor vanligen i ditt hushåll, inklusive dig själv? 

 a) Sammanlagt..............  _____ personer 

         av vilka:   

 b) 18-åriga eller äldre ..................  _____ personer 

 c) 7–17-åriga ..............................  _____ personer 

 d) 6-åriga eller yngre  ..................  _____ personer 

 e) Hur gammalt är det yngsta 
    barnet som bor i ditt hushåll? 

_____ år 
 
 

54. Vilken är din genomsnittliga månadsinkomst före skatt (=bruttoinkomster) inklusive 
kapitalinkomster och alla sociala förmåner? 

 

   euro i månaden 
 
 

 
→ Om du bor ensam, gå till fråga 56. 
 
 
55. Vilken är ditt hushålls genomsnittliga, sammanlagda månadsinkomst före skatt 

(=bruttoinkomster) inklusive kapitalinkomster och alla sociala förmåner? 
 

   euro i månaden 
 
 

56. Är du för närvarande… 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Gift ...................................................................................  1 
 Sambo .............................................................................  2 
 I registrerat partnerskap ..................................................  3 
 Separerad från min make/maka/registrerade partner 

(men fortfarande lagligen gift/i ett registrerat 
partnerskap).....................................................................  4 

 Skild från min make/maka/registrerade partner ..............  5 
 Änka/änkling/registrerad partner avliden .........................  6 
 Jag har aldrig varit gift/levt i ett registrerat partnerskap ..  7 

 Inget av dessa .................................................................  8 
 
 

57. Bor du… 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 i centrum av en stor stad .................................................  1 
 i en förort till eller i närheten av en stor stad ...................  2 
 i en annan stad ................................................................  3 
 i en by eller i en tätort på landsbygden ............................  4 
 i glesbygden på landet .....................................................  5 
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58.  Till vilken av följande grupper tycker du att du hör? 

Ringa in ett eller högst två alternativ 
 

 Finskspråkiga ................................................................  1 
 

Svenskspråkiga ............................................................  2 
 Samer ...........................................................................  3 
 Romer ...........................................................................  4 
 Estländare .....................................................................  5 
 Ryssar ...........................................................................  6 
 Svenskar .......................................................................  7 
 Somalier ........................................................................  8 
 Invandrare .....................................................................  9 
 

Återflyttare ....................................................................  10 
 

Annan, vilken? ______________________________ .  11 
 
 
59a.   I vilket land är din far född? 
 
  _________________________________________________________________________________ 
 
 
59b.   I vilket land är din mor född? 
 
  _________________________________________________________________________________ 
 
 
Kommer du ännu att tänka på något som du vill lyfta fram här? 
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
 

Skicka enkätblanketten i det bifogade svarskuvertet till Statistikcentralen. 
Portot är betalt. 

 

Var med i utlottningen av presentkort. 
Vinnaren underrättas personligen. 


