
KYSELYLOMAKE: FSD3200 SUOMENRUOTSALAINEN BAROMETRI 2008

QUESTIONNAIRE: FSD3200 BAROMETER FOR SWEDISH-SPEAKING FINNS 2008

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/



FRÅGEFORMULÄR hösten 2008 
 
 
 

 

 
 

 
              OPINIONER OCH TRENDER I SVENSKFINLAND 

 
           
  Bästa mottagare!  

 

Detta är den åttonde Barometern, den årliga opinionsmätningen bland svenskspråkiga i 
Finland. Bakgrunden till utfrågningarna är att finlandssvenskar ofta försummas i nationella 
mätningar och Åland lämnas oftast helt utanför. Barometern mäter vanor och opinioner hos 
den svenskspråkiga befolkningen. De 44 frågorna är något olika till sin natur, eftersom de är 
identiska med ett flertal andra undersökningar eller är beställda av våra samarbetspartners, 
denna gång bl.a. Svenska kulturfonden, Hufvudstadsbladet och enheter vid Åbo Akademi och 
Svenska social- och kommunalhögskolan. 

 

Slumpen har valt dig att tillsammans med ca 2000 andra delta i Barometern. Stickprovet 
har dragits ur Befolkningsdatasystemet bland svenskspråkiga 18-80-åringar. 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.  

 

Strikta regler för datasekretess följs, varför anonymitet garanteras. Ditt namn kommer 
inte i något sammanhang att kopplas till svaren. 
 

För att undvika onödiga påminnelsebrev, finns ett id-nummer här nedan. Du kan också 
svara på webben! Gå då in på vår hemsida www.abo.fi/barometern och använd 
nedanstående id-nummer och kod. 

 

Om du har frågor eller förslag står vi gärna till tjänst. Vi hoppas du har möjlighet att 
inom två veckor sända in det ifyllda formuläret. Portot står vi för.  

 
                          Tack för din medverkan!                                    Adresskälla: 
                                 Vasa i september 2008       Befolkningsdatasystemet                     
                                         Kjell Herberts                                Befolkningsregistercentralen                     
                                   projektansvarig                             PB 70 00580 Helsingfors   
                                                                                                          

 
PRISER! Bland alla svarare lottar vi  
ut tre årsprenumerationer på valbar  
finlandssvensk dagstidning.  
 
 
Är du intresserad av OPINIONER OCH  
TRENDER I SVENSKFINLAND? Beställ  
då rapporten om de sju första barometrarna  
från 2001-07,  20 € inkl. porto.174 s.  
barometern@abo.fi eller tel. 06-3247152 

http://www.abo.fi/barometern
mailto:barometern@abo.fi


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 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
SPRÅK I VARDAGEN    
 
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. 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        
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MASSMEDIAVANOR 
 
12. Hur ofta följer du med följande svensk- och  finskspråkiga massmedier ? 
   6-7 dagar/ 3-5 dagar/ 1-2 dagar      Mer 
  vecka vecka vecka       sällan     Aldrig 
  TIDNINGAR (även webbupplagor)   
 Hufvudstadsbladet                                                
                  Annan finlandssvensk?________________                                                     
 ___________________________________                                                    
 Finsk dags-/ kvällstidning                                                 
 Rikssvensk dags-/ kvällstidning                                                
  RADIOKANALER 
 Radio Vega                                                
 Radio Extrem                                                
 Finlandssvensk lokalradio                                                
 Finska radiokanaler                                                
 Rikssvenska radiokanaler                                                
  TV-KANALER 
 FST 5 (Finlands svenska television)                                                                 
 Finskspråkiga TV-kanaler                                                
 Rikssvenska TV-kanaler                                               
 
 
13. 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 
 
14. 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                                                                                                                
 
SAMHÄLLE & POLITIK 
 
15. 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                                    

 



  

FRÅGOR INFÖR KOMMUNALVALET 26.10.    
                                                                             I SAMARBETE MED 
      
                                                                                                 (GÄLLER INTE ÅLAND)    
 
16. Hur intresserad är du av kommunalpolitik? 
        Mycket intresserad         Ganska intresserad         Bara lite intresserad            Inte alls intresserad 
 
17. Vad anser du om följande påståenden?  
 

                                                                           Helt av           Delvis av         Kan               Delvis av           Helt  av  
                                                                                 annan             annan             inte                samma             samma 
                                                                                          åsikt               åsikt              säga                  åsikt                åsikt 
Det är en medborgerlig plikt att rösta.                                 
Viktiga kommunala frågor borde allt oftare  
    avgöras genom folkomröstningar.                                                     
 Politiska diskussioner för kommuninvånarna borde  
    ordnas som stöd för beslutsfattandet.                                               

 
18. Är du engagerad i valrörelsen inför kommunalvalet? 
         Ja, jag ställer upp som kandidat          Ja, är engagerad  på annat sätt           Nej 
 
19. Vilket parti tänker du rösta på i kommunalvalet?      
       Centern i Finland                   Gröna förbundet                    Kristdemokraterna       Samlingspartiet                     
       Sannfinländarna        Socialdemokratiska partiet    Svenska folkpartiet      Vänsterförbundet                
       Annat parti, vilket?  __________________________________________________      
      Tänker inte rösta 
 
20. Kommer du att rösta på samma parti som i senaste kommunalval?   
      Ja                 Nej   Röstade inte   
 
21. Vilka uppgifter tycker du att en kommunalpolitiker bör lägga mest vikt vid? Ange de tre viktigaste i    
       prioriteringsordning (1,2,3).  

 
___ Arbeta för det egna partiets målsättningar 
___ Arbeta för frågor som gynnar den egna närmiljön 
___ Ta upp frågor som vanliga kommuninvånare har svårt att får gehör för  
___ Arbeta självstädigt för att skapa uppslutning kring sina politiska visioner och mål 
___ Arbeta för god ekonomistyrning och effektivt resursbruk 
___ Utforma överordnande mål och prioriteringar för kommunens verksamhet 

       ___  Bidra till samarbete över partigränserna  
 
22. Politiker talar ofta om vikten av närdemokrati, att medborgarna ska ha inflytande i ärenden som berör    
      dem. I vilken grad känner du att du har det?  
         Min åsikt har stor betydelse     Lite, jag är en i mängden           Ingen alls             Vet ej                          
 
23. Det är allt vanligare att förtroendevalda och kandidater bloggar. Hur ofta läser du deras inlägg? 

    Varje dag      En gång i veckan    Sällan              Aldrig 
 

 
24. Nästa år går många små kommuner ihop med sina större grannar. Finland har ändå nästan 400 

kommuner. Hur stor tycker du att en kommun minst ska vara? 
   Ingen begränsning                minst 5.000 invånare           minst 10.000      minst 25.000    minst 50.000           
   Vet ej 
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25. I huvudstadsregionen debatteras behovet av en metropol med en miljon invånare. Hur tycker du att     
      huvudstadsregionens kommunstruktur ska se ut i framtiden? 
        Bra som det är      Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla    Helsingfors och Vanda     Helsingfors och Esbo                  
        Annan lösning, vilken?______________________________________________ 
 
26. I dag väljer de flesta att placera sina barn i dagis och skola så nära hemmet som möjligt, oftast i hem-   
      kommunen. Skulle du vara beredd att placera ditt barn i dagis/skola i en annan kommun om det var   
      möjligt? 
         Ja              Ja, i den kommun där jag jobbar                  Kanske                         Nej                 Vet ej 
 
27. I Helsingfors tillsätts överborgmästaren av partierna i fullmäktige. Borde borgmästare väljas i direkta       
      folkval? 
          Ja                 Nej                Vet ej 
 
28. Personer som tas in på demenshem eller i långvården kan inte fritt välja i vilken kommun de ska bo   
      och vårdas. Ska också äldre personer i långvården fritt få välja boendekommun? 
          Ja           Kanske            Nej             Vet ej 
 
29. Statsrådet beslöt tidigare i år att en del av Sibbo överförs till Helsingfors. Godkänner du att delar av   
       eller hela kommuner fusioneras med en större granne mot invånarnas vilja? 
         Ja          Undantagsvis                  Nej        Vet ej 
 
 
    
 

30. REGIONAL FRÅGA. 
          SVARA ENDAST FÖR DEN REGION DU BOR I  
            (”ÖVRIGA FINLAND” UNDANTAGET)             
 
 
 
 
a) MELLANNYLAND (Helsingfors,Esbo,Vanda,Grankulla): Skulle du åka mera buss / spårvagn / metro / närtåg  
          om man införde trängselavgifter i huvudstadsregionen? 
           Ja, mycket   Ja ,en del                     Nej       Vet ej 
 
b) ÖSTRA NYLAND:  År 2010 fusioneras kommunerna Liljendal, Pernå, Strömfors och Lovisa till Storlovisa.  
          Är du nöjd med den här kommunlösningen? Kryssa för det alternativ som du anser hade varit den bästa. 
           Fortsatt självständighet            Den uppnådda lösningen             Liljendal, Pernå, Strömfors och Lappträsk 
           Pernå och Borgå            En storkommun där både Lovisa och Borgå ingår 
           En annan lösning, vilken?________________________________________________________ 
 
c) VÄSTRA NYLAND:  År 2009 fusioneras kommunerna Ekenäs, Karis och Pojo och bildar kommunen Raseborg.    
          Är du nöjd med den här kommunlösningen? Kryssa för det alternativ som du anser hade varit den bästa. 
          Fortsatt självständighet                         Den uppnådda lösningen     Ekenäs, Karis, Pojo och Hangö 
          Ekenäs, Karis, Pojo, Hangö och Ingå   Annan lösning, vilken?______________________________________ 
 
d) ÅBOLAND:  År 2009 fusioneras kommunerna i Åboland till kommunerna Väståboland och Kimitoön. Är du       
           nöjd med den här kommunlösningen? Kryssa för det alternativ som du anser hade varit den bästa. 
           Fortsatt självständighet   för alla             Den uppnådda lösningen    En enda åboländsk kommun 
           En annan lösning, vilken?_______________________________________________________   
 
e) ÖSTERBOTTEN:  Svenska Österbotten har i dag 15 kommuner (Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax,   
           Korsholm, Vasa, Vörå-Maxmo, Oravais, Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo, Kronoby och Karleby)  
           Hur många kommuner är  lämpligt?                   
            Som nu, 15                Fler än 10  Färre än 10                            Färre än 5 
         Om du svarat färre än 15, vilka kommuner i svenska Österbotten borde gå samman? 
           ___________________________________________________________________________________________ 
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PROJEKET ”Förvaltningslösningar 
språkliga konsekvenser” (SpråKon)   
FRÅGAR  

 
31. Vad anser du om livsvillkoren i den kommun där du bor? 
 

                                                                      Mycket            Ganska           Varken  bra        Ganska             Mycket  
                                                                             dålig               dålig                eller dålig           bra                     bra 
Livsvillkoren i allmänhet       
Tillgången till vård/omsorg                                      
Tillgången till skola/utbildning                                                                                                                   
Tillgången på arbetstillfällen                                
Tillgången till kollektivtrafik                                             
Tillgången till kultur, idrott och underhållning             
Tillgången till butiker                                                  
Invånarnas påverkningsmöjligheter                           
Jämställdheten                                           
Tryggheten        
Företagarandan                                 
Förutsättningarna för kvinnligt företagande      
Förutsättningarna för manligt företagande                                            

 
32. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Markera det alternativ som ligger närmast   
     din uppfattning. 
 

                                                                           Helt av           Delvis av         Kan               Delvis av           Helt  av  
                                                                                 annan             annan             inte                samma             samma 
                                                                                          åsikt               åsikt              säga                  åsikt                åsikt 
I den kommun där jag bor...   
...tänker de flesta invånarna på ett likartat sätt                                         
...tänker de flesta svenskspråkiga på ett likartat sätt            
...tänker de flesta finskspråkiga på ett likartat sätt                
I den by / stadsdel där jag bor... 
...tänker de flesta invånarna på ett likartat sätt                      
...tänker de flesta svenskspråkiga på ett likartat sätt            
...tänker de flesta finskspråkiga på ett likartat sätt                

 
33. Hur anser du att följande samhällsorgan lyckats med att främja sysselsättningen där du bor? 
 

                                                                      Mycket           Ganska           Varken  bra        Ganska             Mycket  
                                                                            dåligt              dåligt              eller dåligt             bra                     bra 
Länet                                      
Landskapsförbundet                                                                                                                             
Arbetskrafts- och näringscentralen (TE-centralen)      
Kommunen                                                                                                                                              

 

 
34. Hur anser du att följande samhällsorgan lyckats med att främja företagsamheten där du bor? 
 

                                                                      Mycket           Ganska           Varken  bra        Ganska             Mycket  
                                                                            dåligt              dåligt              eller dåligt             bra                     bra 
Länet                                      
Landskapsförbundet                                                   
Arbetskrafts- och näringscentralen (TE-centralen)      
Kommunen                                                                 
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                                                                                           FRÅGAR 

 
35. Har du deltagit i akademisk vuxenutbildning under de fem senaste åren?  
 
  Jag har inte deltagit. Gå vidare till fråga 38! 
     Jag har deltagit i följande typ(er) av kurser: 
      Öppna universitetskurser arrangör __________________________________________________________ 
      Fortbildningskurser arrangör __________________________________________________________ 
      Konferenser arrangör __________________________________________________________ 
      Seminarier arrangör __________________________________________________________ 
      Annat  arrangör __________________________________________________________ 
 
36. Vad var ditt syfte med att delta? (Flera alternativ möjliga) 
     Öka min yrkeskompetens   Förbättra mina karriärmöjligheter   
     Avlägga studiepoäng   Avlägga examen 
     Få allmänbildning   Av intresse 
     För att träffa andra /social samvaro 
 
37. Vad avgör ditt val av utbildningsarrangör? (Flera alternativ möjliga) 
      Priset                  Platsen               Tidpunkten   Studieämnet            
      Kände läraren/planeraren               Någon jag känner gått samma kurs Utbildningsarrangören är välkänd  
 
38. Vad anser du vara viktigt för en kurs / utbildning? (Flera alternativ möjliga) 
      Att kurser sker på deltagarnas villkor              Kvalitet även om det kostar   
      Personligt bemötande               Att vara en mötesplats   
      Bra föreläsare               Intressanta ämnesområden 
      Goda pedagogiska arrangemang/studieformer        Individuella studielösningar 
      Distansarrangemang               Att vara en resurs för utveckling  
      Att man kan avlägga studiepoäng 
 
Vilka kurser / vilken typ av utbildning skulle du önska dig? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           
 
                                                                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. 
 
39. 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? 
          ________________________________________________________________ 
                                                      
40. Har du eller någon i din närmaste omgivning behov av skrivtolk? 

  Nej  
  Ja, men använder inte  

                                                      Ja, använder redan 
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                                                                                              FRÅGAR 
                         
41. Visste du att Svenska kulturfonden i år fyller 100 år?  

 Ja   Nej 
 

42. Har du lagt märke till kulturfondens annonskampanj i de finlandssvenska tidningarna?  
                             Ja  Nej 
 
43. Har du personligen eller som medlem i förening eller organisation sökt understöd av Svenska  
      kulturfonden?                                         Ja   Nej 
 
44. Hur viktiga är insatser inom följande områden för bevarandet av ett levande svenskt språk i Finland?  
       Kryssa för betydelsen av varje område  på skalan 1 - 5, där 1 = inte alls viktiga, 5 = ytterst viktiga.  
 

                                                                Inte alls viktiga                                                                                   Ytterst viktiga 
                                                                                      1                           2                           3                           4                          5 
Utbildningen                                                              
Lärarutbildningen                                                      
Ungdomskulturen                                                                                                                                                                                     
Musiken        
Den visuella konsten                                                    
Läromedlen                                                                            
Dagvården                                                                     
Dagstidningarna        
Litteraturen                                                                     
Idrotten                                                                      
Äldreomsorgen                                                
Scenkonst                                                                                  
De nya medierna        
Föreningslivet                                                            

 
 
TACK FÖR ATT DU SVARAT! 
 
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 upprätthåller Barometern en permanent webbpanel, som några gånger per år  
får svara på några aktuella frågor.  Vill du delta, meddela din e-postadress här :________________________________ 
    
KOMMENTARER:___________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

  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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