
KYSELYLOMAKE: FSD3198 SUOMENRUOTSALAINEN BAROMETRI 2006
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Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
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FRÅGEFORMULÄR 2006 
 
 
 

 
 

 
                                            med FÖRENINGSDAGBOK  

 

OPINIONER OCH TRENDER I SVENSKFINLAND 
ÅBO AKADEMI (Institutet för finlandssvensk samhällsforskning)  

I SAMARBETE MED SVENSKA KULTURFONDEN 
     
         Bästa mottagare!  

 
Detta är den sjätte Barometern, en årligen återkommande opinionsmätning bland 

svenskspråkiga i Finland. Bakgrunden till utfrågningarna är att finlandssvenskar ofta 
försummas i nationella och europeiska mätningar. Åland lämnas ofta helt utanför. Ur 
språkpolitisk synvinkel är det också viktigt att svenskspråkigas preferenser och behov 
kan synliggöras. Barometern är här ett viktigt redskap för beslutsfattare, massmedier, 
organisationer och institutioner.  

 
Slumpen har valt Dig att delta i Barometern 2006. Stickprovet på 4000 personer i 

åldern 15-85 år har dragits ur Befolkningsdatasystemet. Vi hoppas att Du på detta sätt 
vill göra Din röst hörd. Även om Du inte har klara åsikter i alla frågor är Ditt svar lika 
värdefullt.  

 
          Frågorna är något olika till sin natur, eftersom de är identiska med ett flertal 
andra undersökningar eller är specialbeställda av forskare och andra samarbetspartners. 
Denna gång är formuläret något längre, eftersom en ”föreningsdagbok” för veckorna 
41 och 42 (9-22.10.) ingår. Vi hoppas att Du ger Dig tid att svara! 
 

För att undvika onödiga påminnelsebrev, finns ett ”användarnamn” här nedan. 
Ditt namn kommer dock inte i något sammanhang att kopplas till svaren. Du kan också 
svara på webben! Gå då in på vår hemsida www.abo.fi/barometern och använd 
nedanstående användarnamn och lösenord. 

 
Om Du har frågor står vi gärna till tjänst. Vi hoppas Du har möjlighet att inom två 

veckor sända in det ifyllda formuläret (portot står vi för), eller svara på nätet.  
 

Tack för Din medverkan! 
         Vasa i oktober 2006                                  

                                                                      Adresskälla: 
                Kjell Herberts                         Befolkningsdatasystemet                
               Projektansvarig                      Befolkningsregistercentralen 
                                                                   PB 70, 00580 Helsingfors 
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                                                   PRISER!  
Bland alla returnerade svar lottar vi ut en årsprenumeration  

på en valfri finlandssvensk dagstidning samt fem väderbarometrar! 
 

 
 
 
FÖRST NÅGRA BAKGRUNDSUPPGIFTER  
 
1. a) I vilken kommun bor Du? ___________________________ 
 
 b) I vilken kommun växte Du i huvudsak upp? ___________________________ 
  
 
2. Vilket år är Du född?  19_____  
 
 
3. Är Du kvinna eller man?  Kvinna  
   Man 
 
 
4. Vilken är Din (högsta) utbildning?   Folkskola 
    Grundskola, mellanskola 
    Yrkesskola 
    Institut eller motsvarande 
    Student 
    Yrkeshögskola eller lägre högskoleexamen 
    Högre högskoleexamen 
  
5. Vad är Din nuvarande sysselsättning?   Yrkesverksam    Yrke: ______________________________ 
    Studerande   Skola/läroanstalt:_______________________ 
    Arbetslös   Yrke/utbildning:   _________________________ 
    Pensionär Tidigare yrke: ___________________________ 
    Beväring/civiltjänstgörare 
    Hemarbetande 
 
 
6. Vilket är Ditt civilstånd?  Ensamstående (ogift, skild, änka/änkling)     
   Sambo     
   Gift 
 
 
7. Hur många personer bor i hushållet?  En, bara jag själv     
   2   
   3      
   4  
   5 eller flera 
 
 
8. Hur många av dessa är barn i åldern 0- 15 år? ______st 
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                        SPRÅK I VARDAGEN          
 

Nu följer frågor om språkkunskaper och språkanvändning. Svara även om Du är enspråkig. 
 
9. Till vilken språkgrupp räknar/räknade sig nedan uppräknade personer? 
 

                                               Svenska            Finska Tvåspråklig Annat språk       
Du själv       
Din mor       
Din far       
Din maka/make/sambo              Ingen make/maka/sambo 

     Ditt/ Dina barn              Inga barn 
  
10. Hur bra anser Du Dig kunna finska?     Fullständigt 
     Nästan fullständigt 
      Tillfredsställande 
      Nöjaktigt 
      Dåligt 

     Inte alls                    
 
11. Om Du är gift eller sambo. Hur bra anser Din maka/make/sambo sig kunna finska? 
      Fullständigt 
      Nästan fullständigt 
      Tillfredsställande 
      Nöjaktigt 
      Dåligt 

     Inte alls             Ingen make/maka/sambo 
  
12. Om Du är gift eller sambo. Hur bra anser Din maka/make/sambo sig kunna svenska? 
       Fullständigt 
      Nästan fullständigt 
      Tillfredsställande 
      Nöjaktigt 
      Dåligt 

     Inte alls            Ingen make/maka/sambo 
 
13. I vilken utsträckning använder Du/har Du använt svenska och finska i följande sammanhang? 
  Endast Mest svenska, Lika mycket Mest finska Endast 
  svenska även finska svenska och även svenska finska 
    finska 

I Ditt nuvarande hem       
I Ditt barndomshem       
Under Din skolgång       
Med Dina vänner       
I Ditt arbete        
 

14. Vilket/vilka är eller har varit  Dina barns skol- och utbildningsspråk?  
      (Om Du har barn under skolåldern kan Du ange förmodat skolspråk) 
            Har inte barn                                 
  Endast i svensk skola    
  Endast i finsk skola                                                      
  Svenska och finska skolor            
  Andra alternativ;__________________________ 
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              FINLANDSSVENSKHET 
 
Finlandssvenskheten kan uppfattas på olika sätt. Försök svara på följande frågor utgående från Ditt eget 
perspektiv, även om Du bor på Åland eller i finska Finland. 
 
 
 15. Människor kan uppleva sig själva och sin nationalitet på olika sätt.  
       Hur väl stämmer följande påståenden in på Dig? 
                                                                     Stämmer                                                                                 Stämmer 

                                                                        inte                                                                                            mycket  
                                                                        alls                                                                                                   bra 

                                                                        1               2                 3                4               5                 6              7   
a) Jag uppfattar mig som finländare.                                                                                                  
b) Jag uppfattar mig som finlandssvensk.                                                                                             
       Om Du inte alls uppfattar Dig som finlandssvensk, gå vidare till fråga 16.  
 
c) Jag är stolt över att vara finlandssvensk.                                                                                         
d) Jag är glad över att vara finlandssvensk                                                                                                        
e) Jag skäms över att vara finlandssvensk.                                                                                                
 f) Jag känner stark samhörighet med  
    andra finlandssvenskar.                                                                                                                         
 
                                                                  
 
 
16. Nedan räknar vi upp ett antal påståenden om språkgrupperna i Finland. Ange för varje påstående i     

vilken utsträckning Du är av samma åsikt eller av annan åsikt. Det finns inga rätta eller felaktiga 
alternativ. Det intressanta är Din personliga åsikt.  

 
  
                                                                                                                                    Helt av Delvis av Svårt Delvis av Helt av 
                                                                                                                                   samma samma att annan annan 
                                                                                                                                      åsikt åsikt säga åsikt  åsikt 
a) Det är nog bäst för barn om de får växa upp i en möjligast enspråkig miljö.                                     
b) Det finska Finland uppvisar en föredömlig generositet gentemot   
    finlandssvenskarna.                                                                                         
c) Finlandssvenskarna är lyckligare än finnarna.                                                                                       
d) Det är viktigt att finlandssvenskarna håller ihop mot det finska.                                                        
e) I många fall kostar det alldeles för mycket att upprätthålla tvåspråkigheten.                                    
f)  Finlandssvenskarna ger i regel inte finskspråkiga möjlighet  
    att tala svenska.                                                                                                                                 
g) Jag är alltid starkt medveten om att jag överskrider språkgränsen när jag     
    rör mig i Finland.                                                                                   
h) Att gifta sig över språkgränsen skapar nog bara problem.                                                              
i)  Finlandssvenskarna bör aktivt kräva service på sitt modersmål.                                                   
j)  Finnarna talar ogärna svenska även om de kan svenska.                                                                 
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             SAMHÄLLE & POLITIK   
 
Är Du i åldern 15-17 år behöver Du inte svara på dessa frågor. Då kan Du hoppa direkt till fråga 25!  
Innan du gör det, svara på följande fråga: Borde rösträttsåldern sänkas?          Ja    Nej 

 
17. Hur stort förtroende har Du för följande samhällsinstitutioner och grupper? 

                                                                  Mycket stort      Ganska stort      Varken stort       Ganska litet      Mycket litet 
                                                                                förtroende         förtroende          eller litet            förtroende         förtroende 
Riksdagen                                    
Regeringen                                    
De politiska partierna                                                         
Kyrkan        
Försvarsmakten                                    
De fackliga organisationerna                                   
Domstolarna                                    
Dagspressen                                    
Radio och TV                                    
Bankerna        
Universiteten/högskolorna       
Polisen        
Brandkåren                                    
I den kommun där Du bor 
Kommunledningen       
Kommunpolitikerna       
Skolväsendet                                    
Hälso- och socialvården       
Åldringsvården                                    
Barndagvården                                    

 

18. Om det vore riksdagsval i dag, vilket parti skulle Du rösta på?   
                 Om Du är osäker, ange i prioritetsordning (1,2,3) vilka tre partier som ligger Dig närmast. 

______ Centern i Finland 
______ Gröna förbundet 
______ Kristdemokraterna   
______ Samlingspartiet  
______ Sannfinländarna 
______ Socialdemokratiska partiet  
______ Svenska folkpartiet 
______ Vänsterförbundet 

                             ______ Annat parti.(Bor Du på Åland, ange då åländsk partier)_________________________________________ 

______ Skulle inte rösta.  
 
19. Brukar Du rösta på Svenska folkpartiet?                  Ja                   Nej                     
      Vad är främsta skälet/skälen till att Du röstat / inte röstar på Svenska folkpartiet? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
20. Vilken av följande samhällskrafter tycker du ska få ett ökat/minskat inflytande? 
                                                              Ökat inflytande  Bra som det är   Minskat inflytande 
Kyrkan och trossamfunden       
Medborgarna        
Statsmakten       
Marknadskrafterna      
De politiska partierna       
Massmedierna       

 
 



21. Hur viktiga anser Du följande politiska frågor vara i inkommande riksdagsval 2007? 
                       

                                                                            Mycket viktig     Ganska viktig      Varken viktig     Ganska oviktig    Helt oviktig 
                             fråga                  fråga               eller oviktig                fråga                   fråga 
Sysselsättningen                                    
Miljön                                                                             
Äldreomsorgen                                    
Skolan och utbildningen       
 

Kommun- och servicestrukturen                                 
Regionalpolitiken                                   
Företagens villkor                                   
Flyktingar/invandring       
 

Lag och ordning                                              
Jordbruket                          
Svenskans ställning       
Barnfamiljernas situation       
 

Jämställdheten mellan könen                              
Hälso- och sjukvården       
Skatterna        
Utrikes- och säkerhetsfrågor                              

 
 
22. Vilket parti/vilka partier har sedan senaste riksdagsval jobbat bäst för Dina hjärtefrågor? 

  Centern i Finland   Gröna förbundet   Kristdemokraterna   
  Samlingspartiet    Sannfinländarna   Socialdemokratiska partiet  
  Svenska folkpartiet   Vänsterförbundet   Annat part:____________________

  
 
23. Röstade Du i senaste riksdagsval, år 2003? 

  Ja, jag poströstade.      Ja, jag röstade på valdagen.   Nej, jag röstade inte. 
  Jag var inte röstberättigad. 

 
 
24. Vad anser Du om följande påståenden? 
     
                                                                                                                                   Helt av Delvis av Svårt Delvis av Helt av                                                                                                                                    Helt av Delvis av Svårt Delvis av Helt av 
                                                                                                                                   samma samma att annan annan                                                                                                                                    samma samma att annan annan 
                                                                                                                                      åsikt åsikt säga åsikt åsikt                                                                                                                                       åsikt åsikt säga åsikt åsikt 
a)  När jag röstar är person viktigare än parti.      
b)  Tvåspråkiga lösningar leder till enspråkighet.      
c)  Svenska folkpartiet är den främsta garanten för finlands-    
     svenskhetens och finlandssvenskarnas framtid.      
d) Det är nödvändigt att det finns finlandssvenskar i alla 
    politiska partier.      
e) Jag tycker inte om att Svenska folkpartiet har ett program     
     för tvåspråkiga.         
f) Svenska borde vara ett frivilligt ämne i finska skolor.                               
g) Finska borde vara ett frivilligt ämne i svenska skolor i Finland.                                               

h) När jag röstar är den svenska sammanhållningen viktigare    
    än politisk ideologi.                                                              
i)  Det är rimligt att svensk service/svenska tjänster kostar  
   samhället något mera.      
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 MASSMEDIA 
 
DAGSTIDNINGAR (även nätversioner) 
                                   ingen      1          2     3 eller fler 
25. a) Hur många finlandssvenska dagstidningar prenumererar hushållet på?                                 
     b) Hur många finlandssvenska dagstidningar läser Du  regelbundet?                                                  
 
     c) Hur många finska dagstidningar prenumererar hushållet på?                                                   
     d) Hur många finska dags- och kvällstidningar läser Du  regelbundet?                                                  
 
      e) Hur många rikssvenska dagstidningar prenumererar hushållet på?                                       
      f) Hur många rikssvenska dags- och kvällstidningar läser Du  regelbundet?                              
                                                                   
 
TV-TITTANDE 
 
26. Vad tycker Du om följande tv-kanaler?  
      Ge varje kanal ett skolvitsord mellan 4 och 10. (4 = mycket missnöjd, 10 = mycket nöjd).  
 
   
TV-kanal                                                                            4          5          6         7          8          9       10   vet ej 
YLE TV1                                                                                                                                       
YLE TV2                                                                                                                                        
FST                                                                                                                                                
FST5 (digital)                                                                                                                                
MTV3                                                                                                                                            
Nelonen                                                                                                                                           
Subtv                                                                                                                                             
SVT Europa (endast i södra Finland)                                                                                            
SVT1                                                                                                                                             
SVT2                                                                                                                                             
Sveriges TV4                                                                                                                                
 
27. Hur nöjd är Du med programområdena i FST? Ge varje programområde ett vitsord mellan 4 och 10. 
 
                      
                        FST                                                             4          5          6         7          8          9       10   vet ej 
Samtalsprogram (t.ex. Melita)                                                                                                       
Underhållningsprogram (t.ex. Bettina S, Ögonaböj)                                                                     
Samhällsprogram (t.ex. Spotlight, Seportaget)                                                                             
Nyheter och aktualiteter (t.ex. TV-nytt, Obs)                                                                                
Sport (t.ex. Sportmagasinet, Sportnytt)                                                                                        
Barnprogram (t.ex. BUU-klubben)                                                                                                
Unga vuxna (t.ex. Jox, Neon)                                                                                                       
Livsstil (t.ex. Strömsö, Uteliv)                                                                                                        
Fiktion (t.ex. filmer, Råfilm)                                                                                                           
Kultur (t.ex. Ratarosk, Filmtid)                                                                                                      
Livsåskådning (t.ex. SALT, gudstjänster)                                                                                     
Utbildning (t.ex. Leonardo)                                                                                                            
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28. Har hushållet tillgång till (hyrd eller köpt) digitalbox? 
                          Ja 
                              Nej       När kommer Du/ni att skaffa? 
                                                Inom ett år       Inom två-tre år      Tiden får utvisa     Tänker inte skaffa 
 

RADIOLYSSNANDE 
 
29. Hur nöjd är Du med följande radiokanaler, det vill säga vilket skolvitsord skulle Du ge åt kanalernas     
      hela programutbud?  
 

 Radiokanal                                                               4          5          6         7          8          9       10      vet ej 
Radio Vega                                                                                                                            
Radio Extrem                                                                                                                         
YLE Radio 1                                                                                                                           
YLE Radio Suomi                                                                                                                   
YLEX                                                                                                                                      
Radio Nova                                                                                                                             
Uusi Kiss                                                                                                                                
Classic Radio                                                                                                                         
NRJ (Energy)                                                                                                                         
Rikssvenska radiokanaler (oberoende av vilken)                                                                   
Privat lokalradiokanal,vilken?_________________                                                                

  
30. Hur nöjd är Du med programområdena i Radio Vega och i Radio Extrem?  
      Ge varje programområde ett vitsord mellan 4 och 10.  
   
                    
                   Radio Vega                                          4          5          6         7          8          9       10   vet ej 
Musikprogram (t.ex. Musikväktarna,Beatles)                                                                              
Nyheter och aktualiteter                                                                                                                  
Samhällsprogram (t.ex. Radiohuset, Granskat–gräv där du står)                                                       
Vardagsfakta (t.ex. Lördax, Naturväktarna)                                                                                    
Regionala program                                                                                                                          
Kulturprogram (t.ex. Bokmål, Rapido)                                                                                        
Underhållning  (t.ex. Hundra hits, Danspoppen)                                                                         
Livsåskådning (t.ex. Andakter)                                                                                                    
Radioteater och Dokument                                                                                                           
Barnprogram                                                                                                                              
 
               Radio Extrem                                                  4          5          6         7          8          9       10   vet ej 
Musik                                                                                                                                               
Nyheter och aktualiteter                                                                                                                       
Sport                                                                                                                                          

 
E-POST OCH INTERNET 
31. I vilken utsträckning använder Du e-post och Internet? 
           6-7 dagar/  3-5 dagar/   1-2 dagar/ Mer  
     vecka    vecka  vecka        sällan Aldrig 
                                             E-post                                                     
                                                 Internet                                                                              
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TRO & VÄRDERINGAR 

   
32. Enligt Din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? 
      Svara med hjälp av nedanstående skala. 
 
Det går inte                                     Det går 
att lita på                                            att lita på 
människor                                            människor 
    0               1               2               3               4               5               6               7              8                9              10 
                                                                                                                                       

 
 

33. Hur mycket litar Du på följande personer och grupper? 
 
  
                                                                                          Väldigt               Ganska         Varken mycket   Inte      Har ingen erfarenhet 
                                                                                          mycket               mycket   eller lite        alls         Kan inte svara 
Egen familj                                                                                                                                 
Vänner                                                                                                                                                                   

Grannar                                                                                                                              
Arbetskamrater                                                                                                                               
Skol- och studiekamrater                                                                                                                                                                               
Arbetsledare/chef                                                                                                                                                  
Finländare som Du inte känner                                                                                                                    
Utlänning som Du inte känner                                                                                                              
   
 
34. Tror Du på något/någon av följande? 

                                                                 
                                                                                        Ja               Nej        Kan inte säga 
Gud                               
Liv efter döden                               
Helvetet                               
Himlen                               
Synd                                                                                                         
Telepati                                                                                                   
Djävulens existens                                                                            

 
 
  35. OM BORGÅ STIFT 
 
 a) I Borgå stift har man nyligen valt biskop. Hur följde Du med debatten som föregick valet? 
                          Ja, var mycket engagerad                      Ja, var ganska engagerad    
                          Ja, men utan engagemang                     Nej, följde inte alls med 
 
 b) Vad tycker Du att är församlingarnas viktigaste verksamhetsgrenar eller målgrupper? 
     Ange vid behov flera alternativ.    
                          Gudstjänster                        Förrättningar                 Bibelsamtal 
                          Öppna diskussionstillfällen  Själavård, rådgivning    Diakonal hjälpverksamhet 
                          U-hjälp, mission                   Barn och unga              Äldre  
                          Annat. Vad?________________________________________________________ 
 
  
 

 
9



  
 
  
 
         FÖRENINGS- OCH FÖRSAMLINGSENGAGEMANG 

 
36. Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt om Du är aktiv. 

Observera att även församlingsengagemang finns med. 
       

   Icke    Passiv                Aktiv                
    medlem     medlem          medlem          
1.  Idrotts- sport- eller friluftsförening                                      
2.  Miljöorganisation                                        
3.  Social- eller hälsoorganisation  
        (ex. Folkhälsan, Röda Korset, Martha..)                                      
4.  Ungdomsförening                                     
5.  Hembygdsförening                                        

6.  Luthersk eller ortodox församling                                       
7.  Annan religiös förening/församling                                      
8.  Kulturförening (även körer, folkdanslag, orkestrar)                                
9.  Hem och skola/elev- studentförening                                    
10. Hobbyförening                                  
 

11. Politiskt parti (även kvinno- och ungdomsförbund)                                  
12. Fack- eller producentförening                                 
13. Annan förening:__________________________________                                 
  
 
 
 

  FÖRENINGS- och AKTIVITETSDAGBOK    
 
I årets upplaga av Barometern kartläggs finlandssvenskarnas föreningsaktiviteter 
under två veckor i oktober. Vi ber Dig därför fylla i föreningsdagboken på följande sidor 
så noggrant som möjligt.   
 
Fyll i samtliga familjemedlemmars aktiviteter, även när flera från hushållet deltagit i 
samma aktivitet.  Fyll i alla föreningsaktiviteter, såväl små interna möten som större 
evenemang, oberoende av den egna insatsen. 
 
Observera att alla föreningsliknande aktiviteter beaktas, såsom 

- församlingsaktiviteter (typ gudstjänster, andakter) 
- medborgarinstitutskurser av föreningskaraktär (typ hembygdsinventering, 

hobbyverksamhet, gymnastik) dock inte lärokurser.  
- sport- och idrottsaktiviteter i grupp.  

 
Använd utrymmet som det passar Dig bäst, gör gärna anteckningar vid oklarheter.  
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      VECKA 41/2006, 9-15.10. 

 
VEM DELTOG?   Om Du själv deltagit skriver Du helt enkelt  ”jag”, för övriga medlemmar i hushållet t.ex. 
”sambon, mannen”. Uppge barnens kön och ålder. 
 
FÖRENING ELLER ARRANGÖR. Uppge föreningens namn eller syfte, notera att t.ex. körer, hobbygrupper, 
idrottslag och studiecirklar tas med även om arrangören inte är en förening. 
 
AKTIVITET. Uppge kort med egna ord vilken typ av aktivitet det är fråga om (t.ex. styrelsemöte, konsert, övning, 
träningsmatch) 
 
SPRÅK. Ange aktivitetens språk. Finskspråkiga aktiviteter tas med även för hushållets finskspråkiga 
medlemmar. 
        
 
DAG VEM I FAMILJEN 

DELTOG? 
FÖRENING eller  
ARRANGÖR  

AKTIVITET SPRÅK  

exempel  Hustru                       Hem och skola                      planeringsmöte  svenska 
   Jag och  hustrun  Församlingen                    högmässa svenska 

  Dotter, 16 år  Greenpeace kurskväll svenska+finska 
måndag      
9.10.     
     
tisdag      
10.10.     
     
onsdag      
11.10.     
     
torsdag      
12.10.     
     
fredag      
13.10.     
     
lördag      
14.10.     
     
söndag      
15.10.     
     
                                                          Inga föreningsaktiviteter denna vecka 
 
Kommentarer:____________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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                                        VECKA 42/2006, 16-22.10. 
DAG VEM I FAMILJEN DELTOG? FÖRENING eller  ARRANGÖR  AKTIVITET SPRÅK  
  Son, 9 år IFK- fotboll match finska + svenska  
  Sambo Arbis-kören körövning svenska 
måndag      
16.10.     
     
tisdag      
17.10.     
     
onsdag      
18.10.     
     
torsdag      
19.10.     
     
fredag      
20.10.     
     
lördag      
21.10.     
     
söndag      
22.10.     
     
                                                                 Inga föreningsaktiviteter denna vecka  
 
37. Var dessa veckor typiska för Dig och Din familj?                     Ja          Nej. På vilket sätt?                  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
38. Finns det aktiviteter på svenska som Du saknar på Din hemort?             Nej               Ja, vilka? 
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

TACK FÖR ATT DU GAV DIG TID ATT SVARA! 
 

Hur upplevde Du frågorna? 
       Svåra att besvara.           Varierande, lagom svåra        Lätta att besvara.  
 

Intresserad av resultatet? 
       Ja tack, sänd gärna resultatet av Barometern. (Eventuell e-post: ____________________@__________________) 
   Nej tack, jag är inte intresserad. 
 
KOMMENTARER:__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
                                                                                                       Åbo Akademi, PB 311, 65101, Vasa 

                    tel.06-3247152 fax 06-3247123, e-post: barometern@abo.fi                 
                               hemsida: www.abo.fi/barometern 
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