
KYSELYLOMAKE: FSD3199 SUOMENRUOTSALAINEN BAROMETRI 2007

QUESTIONNAIRE: FSD3199 BAROMETER FOR SWEDISH-SPEAKING FINNS 2007

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

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.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



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

I SAMARBETE MED SVENSKA KULTURFONDEN 

                      
    Kjell Herberts                                             
       

http://www.abo.fi/barometern


 
                                
                                     FÖRST NÅGRA BAKGRUNDSUPPGIFTER om Dig och Din familj 
 
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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                SPRÅK I VARDAGEN    
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Nu följer frågor om språkkunskaper och språkanvändning.  Även om Du är enspråkig är det viktigt att Du 
svarar. 
 
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 
     Ditt/Dina barnbarn                          Inga barnbarn 
 
       
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 är eller har varit Dina barns skol- och utbildningsspråk? (Om Du har barn under skolåldern 
 kan Du svara om förmodat skolspråk)   Har inte barn                                 
  Endast i svensk skola    
  Endast i finsk skola                                                      
  Svenska och finska skolor            
   Andra alternativ;___________________________________ 
 
15. Vilka av följande ställen har Du under det senaste året kontaktat eller besökt och vilket språk har Du 

då talat? 
                                               Endast         Mest       Lika mycket     Mest             Endast                                   Har ej 
                                                              svenska       svenska,     svenska          finska,             finska                                   besökt 
                                                                                                             även finska   och finska    även svenska 
Stads-/kommunkansli i ärende som gällt  
  fullmäktige eller styrelse                                                        
Det kommunala socialväsendet eller  
  under det hörande inrättningar                                                                     
Läkare vid den kommunala hälsocentralen                                                                    
Privat läkarmottagning                                                                     
Arbetar- /vuxeninstituts kurser                                                                     
Det kommunala biblioteket                                                                     
Skattebyrån                                                                      
Polisinrättningen                                                                     
Bilbesiktningen                                                                      
Matvaruaffärerna                                                                     
Banken                                                                      
 
16. Upplever Du att Du i allmänhet själv kan välja kommunikationsspråk i ovannämnda kontakter 
       Ja, alltid 
       Ja, ofta 
       Ibland 
       Nej, sällan 
       Nej, aldrig 
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                                            TV & INTERNET 
 
 
 
17. Hur ofta tittar Du på följande tv-kanaler ? 
   6-7 dagar/ 3-5 dagar/ 1-2 dagar/ Mer 
  vecka vecka vecka sällan Aldrig 
FST 5 (Finlands svenska television)                                                                                  
Finskspråkiga TV-kanaler                                                
Lokal-TV                                               
Rikssvenska TV-kanaler                                               
Andra utländska TV-kanaler                                               
 
 
18. Har hushållet tillgång till digitalbox? 
   
             Ja 
             Nej       Om inte, när kommer Du/ni att skaffa? 
                        Inom ett år                 Inom två-tre år               Tiden får utvisa              Tänker inte skaffa 
 
19. 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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                                     KULTUR OCH FRITID 
 
 
 
20. Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 
 
 
 
 
 
 
Sysslat med sport/idrott                                                                         

Flera 
gånger i 
veckan 

Någon 
gång i 
veckan 

Någon 
gång i 
månaden 

Någon 
gång i 
kvartalet 

Någon 
gång i 
halvåret 

Någon 
gång 
under 
året 

Ingen 
gång 

Motionerat/idkat friluftsliv                                                                         
Umgåtts med vänner                                                                         
Umgåtts med grannar                                                                         
 
Själv hjälpt/fått hjälp av granne                                                                         
Sjungit i kör eller spelat i orkester                                                                        
Arbetat övertid                                                                          
Gått på bio                                                                          
 
Besökt gudstjänst eller religiöst möte                                                                        
Bett till Gud                                                                          
Gått på professionell teater                                                                                               
Gått på amatörteater/ -revy                                                                                                 

 
 
 



 
           
            
                      POLITIK OCH SAMHÄLLE 

 
21. Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 
 
      Inte alls intresserad 
      Inte särskilt intresserad 
      Ganska intresserad 
      Mycket intresserad 
 
 
22. Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna gjort följande saker? 
 

Flera 
gånger i 
veckan 

Någon 
gång i 
veckan 

Någon 
gång i 
månaden 

Någon 
gång i 
kvartalet 

Någon 
gång i 
halvåret 

Någon 
gång 
under 
året 

Ingen 
gång 

 
 
 
Deltagit som förtroendevald i politiskt möte 
   (fullmäktige, nämnd etc.)                                                                            
Diskuterat politik                                                                           
Skrivit insändare                                                                           
Deltagit i föreningsmöte (icke religiöst)                                                                          
Sett på fullmäktigemöte i lokal-tv                                                               
 
 
23. Det finns olika sätt att försöka förbättra förhållanden eller förhindra att saker går fel. Under de   
      senaste 12 månaderna har Du… Ja 
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Kontaktat politiker eller tjänsteman för att få dem att agera i en viktig fråga   

Nej 

Arbetat för ett politiskt parti      
Arbetat för en förening eller aktionsgrupp     
Skrivit på ett upprop      
Donerat pengar till en förening eller aktionsgrupp    
Deltagit i demonstration eller strejk     
 
 
24. Vilka tre politiska partier ligger Dig närmast? Ange i prioritetsordning (1,2,3). Om Du föredrar   
      endast ett parti, notera detta med 1.  

 
______ Centern i Finland 
______ Gröna förbundet 
______ Kristdemokraterna   
______ Samlingspartiet  
______ Sannfinländarna 
______ Socialdemokratiska partiet  
______ Svenska folkpartiet 
______ Vänsterförbundet 
______ Annat parti:___________________________ 
  

   
Bor Du på Åland, ange då åländska partier:____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
      25. På det hela taget hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:   
 Ganska 

nöjd 
Mycket 
nöjd 

Inte alls 
nöjd 

Inte särskilt 
nöjd 

 
 
 

EU        
Finland        
Den kommun/stad där Du bor     

 
 

26. Vilka slags frågor är Du intresserad av att engagera Dig i tillsammans med vänner och andra i Din 
omgivning? 

                                                                                                    Inte              Kunde tänka mig    Är redan 
                                                                                                 intresserad     att engagera mig    engagerad 
 Att förbättra boendemiljön      
 Allmänna miljöfrågor      
 Globala rättvisefrågor      
 Politik i allmänhet      
 Humanitär hjälpverksamhet      
 
 Musik, konst och teater      
 Livsåskådning, religion      
 Motion och idrott      
 Relationer, barn och familj      
 Konsumentfrågor      
 Andra frågor:____________________________     
 
 

27. Finns det i regel föreningar/organisationer på Din hemort som driver sådana frågor som Du är 
intresserad av?  

               Nej 
  Ja, svenskspråkiga föreningar 
  Ja, finskspråkiga föreningar 
  Vet inte 

 
28. I vilken form arbetar Du helst för dylika frågor? 
   

  Inom existerande föreningar och organisationer 
    Inom ny förening eller organisation 
    Inom ett lösare nätverk 
    Via Internet  
    Helt informellt 
 
29. Hur stor betydelse har det att Du får tala Ditt modersmål när och om Du engagerar Dig i olika 

frågor tillsammans med andra? 
   

  Ingen betydelse 
    Ganska liten betydelse 
    Ganska stor betydelse 
    Mycket stor betydelse 
 

30. Vilka typer av aktiviteter saknar Du på Din hemort? 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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                                            OM KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORMEN  
 
 
 
31. Vad är viktigare i en kommunsammanslagning - språk och kultur eller ekonomiska faktorer? 

           Språk och kultur  
           Ekonomiska faktorer 
           Kan inte säga 
 

32. Tror Du att en kommunsammanslagning minskar trycket på skattesatsen? 
            Ja 

  Nej 
  Kan inte säga 

 
33. Anser Du att en stor kommun har rätt att annektera helt eller delar av en angränsande mindre    
      kommun för att få mer byggnadsmark? 

   Ja 
  Nej 
  Kan inte säga 

 
34. Garanterar en kommunsammanslagning att servicen för invånarna förbättras? 

  Ja 
  Nej 
  Kan inte säga 

   
35. Får invånarna efter en kommunsammanslagning bättre inflytande i det kommunala beslutsfattandet? 

  Ja 
  Nej 
  Kan inte säga 

 
36. Kan en kommunsammanslagning vara motiverad för att stärka svenska språket i regionen ? 

  Ja 
  Nej 
  Kan inte säga 

 
37. Hur ser Du på ett kommunalt samarbete med en eller flera finska kommuner i hälsovård? 

  Andra frågor viktigare än vård på svenska 
                          Vård på svenska är viktigare än något annat 

  Kan inte säga 
 
38. Hur ser Du på Din kommuns framtid som en självstyrd enhet? 

 Bäst att regering och riksdag beslutar om kommunens existens 
 Besluten om kommunens framtida existens skall fattas av fullmäktige 
 Bryr mig inte hur det går för den kommun jag bor i 

   
39. Hur borde kommunen bäst styras för att Du skall få Din röst hörd? Ange högst två alternativ. 
   Låt politikerna fatta beslut i styrelse och fullmäktige 
   Mera utrymme för kommundelsförvaltning med budgeträtt  
   Sammankalla allmänna möten med beslutanderätt några gånger per år 
   Bindande folkomröstningar 
   Större utrymme för lokala listor i val på bekostnad av partiernas dominans 
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    Med anledning av ANSVARSVECKAN 21-28.10. med temat Fred och rättvisa       
     s
       

tälls följande frågor 
                             40. Brukar Du köpa rättvisemärkta produkter ? (typ Rejäl handel - Reilu kauppa - Fairtrade) 
     Nej  
     Ja, någon gång 
     Ja, regelbundet 
                                    Om ja, vilka produkter?_________________________________________________ 
 
41. Finns det ett behov av utökat sortiment av rättvisemärkta produkter? 
    Nej 
    Kanske 
    Ja 
 
42. Om det fanns rättvisemärkt mobiltelefon - skulle Du köpa en sådan? 

                     Nej 
                       Kanske 
                       Ja 
 
43. Hur mycket mera skulle Du i så fall vara beredd att betala för en rättvisemärkt mobiltelefon?              
                        ___________ % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
 
                                                                                        FRÅGAR 
 
Mer än var tionde finländare lider av någon hörselskada. För en person med hörselskada spelar 
tolktjänsten en viktig roll. En form av tolktjänst är skrivtolk, en person som skriver ner allt som sägs. 
 

44. Har Du tidigare hört talas om skrivtolkar? 
                             Nej 
                                                      Ja, har hört, men har inte kommit i kontakt med skrivtolkning 

  Ja, har kommit i kontakt med skrivtolkning. I vilken situation? 
          ________________________________________________________________ 
                                                      
45. Har Du eller någon i Din närmaste omgivning behov av skrivtolk? 

  Nej  
  Ja, men använder inte  
  Ja, använder redan 

 
                 
 
Är Du intresserad av Barometerns resultat? 
    Ja tack, sänd gärna resultaten av Barometern hem till mig per post. 
         Ja tack, sänd gärna resultaten av Barometern till mig, på e-postadressen: ________________________________ 
         Nej tack, jag är inte intresserad. 
 

Tillsammans med Svenska YLE skapar Barometern en permanent webbpanel, som några gånger per år  
får svara på några aktuella frågor.  Vill Du delta, meddela Din e-postadress här :________________________________ 
    
KOMMENTARER :. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TACK! 

    
 
 

Åbo Akademi, PB 311, 65101, Vasa 
                                                                                                                 Besöksadress: Strandgatan 2 A 
                                  ℡ 06-324 7152, e-post: barometern@abo.fi,  hemsida: www.abo.fi/barometern 
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