
KYSELYLOMAKE: FSD3280 KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2017: KOTIMAANKIELISET

QUESTIONNAIRE: FSD3280 FINNISH MUNICIPAL ELECTION CANDIDATES 2017: FINNISH

AND SWEDISH SPEAKERS

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/



 

 

  
 
 

 
 

Undersökning om kommunalvalskandidaterna i valet 2017  
 
 
Ärade kommunalvalskandidat! 
 
 
I denna undersökning kartläggs den samhälleliga bakgrunden, motiv för att ställa upp som kandidat 
samt viktiga resurser för kandidering bland kommunalvalskandidaterna i valet 2017. 
 
Undersökningen finansieras av justitieministeriet och utförs av forskare vid Tammerfors universitet. 
De första resultaten av undersökningen offentliggörs av justitieministeriet under år 2017. 
 
Uppgifterna om de kandidater som ingår i forskningsurvalet är framtagna ur justitieministeriets 
kandidatregister och befolkningsdatasystemet. För att undersökningen ska vara framgångsrik är det 
oerhört viktigt att alla kandidater som ingår i urvalet svarar på enkäten. Ditt deltagande försäkrar att 
forskningsresultaten ger en så heltäckande bild som möjligt av hur det är att vara kandidat i 
kommunalvalet. 
 
Forskningsresultaten publiceras i form av statistiktabeller och figurer, och enskilda individers svar 
är inte möjliga att identifiera. Den färdiga databasen arkiveras i Finlands samhällsvetenskapliga 
dataarkiv vid Tammerfors universitet. I samband med överlämningen av datamaterialet 
avidentifieras samtliga uppgifter som kan hänföras till enskilda svarspersoner. 
 
Vi ber dig fylla i den elektroniska enkäten på nätet senast den 7.4.2017. Det tar ca 20–30 minuter 
att svara på enkäten. Enkäten kan besvaras på finska, svenska eller engelska.  
 
 

För att besvara den enkäten, skriv in följande webbadress i webbläsarens adressfält: 

goo.gl/e5dRD6 

 
Om du inte kan fylla i enkäten elektroniskt, vänligen kontakta oss, så skickar vi dig en pappers-
enkät och svarskuvert på posten. 
 
Med hopp om gott samarbete 
 
 
 
 
Elina Kestilä-Kekkonen     Sami Borg 
Professor (tf.)      Docent, forskare 
 
 
Tillägsuppgifter 
 
Professor (tf.) Elina Kestilä-Kekkonen 
Forskare Josefina Sipinen 



 

 

  
 
 

 

Candidate Survey of the Municipal Elections 2017 
 

 
Dear candidate in the municipal elections! 
 
This survey is being conducted to chart candidates’ social backgrounds, motives to stand for election 
and important resources when standing for election.  
 
This study is conducted at the University of Tampere and funded by the Ministry of Justice. The first 
results of the study will be released during 2017 by the Ministry of Justice.  
 
The contact information of the candidates in this research sample was collected from the candidate 
register of the Ministry of Justice and the population information system. For the study to be suc-
cessful, it is very important that all the candidates selected for the research sample respond to the 
questionnaire. By participating, you help us ensure that the results of the study represent all candi-
dates as comprehensively as possible. 
 
All results of the study will be represented in statistical tables and charts and therefore individual 
candidate’s responses cannot be identified. After the data has been collected and analyzed, it will 
be archived at the Finnish Social Science Data Archive (FSD). Before archiving, all personally iden-
tifiable information of individual respondents will be deleted.   
 
We kindly ask you to fill in an electronic form by April 7th 2017. Responding to this questionnaire 
will take about 20–30 minutes. You can answer the questions either in Finnish, Swedish or English.   
 
 

You can respond to the questionnaire via the following link: goo.gl/e5dRD6 

 
 

Please contact us if you cannot fill in the electronic questionnaire. We will mail you a paper form 
with a return envelope.    
 
 
Thank you in advance for your cooperation! 
 
 
 
 
 
Elina Kestilä-Kekkonen     Sami Borg 
Professor (acting)      Docent, researcher 
 
 
More information 
 
Professor (acting) Elina Kestilä-Kekkonen 
Researcher Josefina Sipinen 



 

 

 

 

 

Kommunalvalet 2017 kandidatenkät 
 

 

Ärade kommunalvalskandidat! 

 

I denna undersökning kartläggs den samhälleliga bakgrunden, motiv för att ställa upp som kandidat 

samt viktiga resurser för kandidering bland kommunalvalskandidaterna i valet 2017. 

 

Undersökningen finansieras av justitieministeriet och utförs av forskare vid Tammerfors universitet. 

De första resultaten av undersökningen offentliggörs av justitieministeriet under år 2017. 

 

För att undersökningen ska vara framgångsrik är det oerhört viktigt att alla kandidater som ingår i 

urvalet svarar på enkäten. Forskningsresultaten publiceras i form av statistiktabeller och figurer, och 

enskilda individers svar är inte möjliga att identifiera. 

 

Det tar ca 20–30 minuter att svara på enkäten. När du har besvarat enkäten ber vi dig skicka den 

till oss i svarskuvertet som fanns med i detta brev. Portot för svarskuvertet är betalt.  

 

 

 

 

 

 

Tilläggsuppgifter: 

 

Professor (tf.) Elina Kestilä-Kekkonen 

Forskare Josefina Sipinen   



 

 

. 



 

 

1. Tog du beslutet att ställa upp i detta kommunalval mestadels själv, eller har någon annan person 

eller grupp uppmuntrat dig? 

 

 Jag ställt upp mestadels på eget beslut 

 Jag ställt upp mestadels på någon annan persons eller grupps uppmuntran 
 

2. Hur mycket uppmuntrades du av följande personer/grupper att ställa upp i detta val? 

 Inte alls Väldigt lite Ganska lite 
Ganska 

mycket 

Väldigt 

mycket 

Vänner, bekanta      

Make/maka/sambo      
Övriga 

familjemedlemmar 
     

Övriga släktingar      

Fackförbund      
Organisationer inom 

näringslivet eller 

företagarorganisation 
     

Ledningen för partiets 

kommunalorganisation 
     

En partimedlem/ 

partimedlemmar 
     

Partiets ungdoms-

/kvinno-

/seniororganisation 
     

Övriga organisationer      

Arbetsgivaren      

Fritidsintressegrupper      
Övriga, 

vilka?______________ 
     

 

 

3. Är du nominerad som kandidat av ett parti eller en valmansförening? 

 

 Av ett parti 

 Av en valmansförening 
 

 

Om du är kandidat på en valmansförenings lista, fortsätt till fråga 7. 

 

  



 

 

4. På vilket partis lista är du kandidat? 

 

 Samlingspartiet   

 Finlands Socialdemokratiska Parti  

 Centern i Finland 

 Sannfinländarna   

 Gröna förbundet 

 Vänsterförbundet 

 Svenska folkpartiet i Finland 

 Kristdemokraterna i Finland 

 Finlands Kommunistiska Parti 

 Kommunistiska arbetarpartiet för 
fred och socialism 

 Liberalpartiet – Frihet att välja   

 Piratpartiet 

 Djurrättspartiet i Finland 

 Medborgarpartiet 

 Feministiska partiet 

 Självständighetpartiet 
 

5. Är du medlem i det här partiet? 

 Ja 

 Nej 
 

6. Vilket år blev du medlem i ditt nuvarande parti? Skriv året i numerisk form (åååå). 

 

År ____________ 

 

7. Har några andra hört sig för om din villighet att ställa upp som kandidat i kommunalvalet 2017? 

 

 Ja, ett annat parti eller en valmansförening, vilken/vilket/vilka? _______________________ 

 Nej 
 

8. Hur säker är du på att du kommer att bli invald i detta kommunalval? 

 

 Helt säker på att jag blir invald 

 Ganska säker på att jag blir invand  

 Ganska säker på att jag inte blir invald 

 Helt säker på att jag inte blir invald 
 

9. Vilken betydelse anser du att följande faktorer hade för ditt beslut att ställa upp som kandidat i 

detta kommunalval? 

 

Ingen 

betydelse 

alls 

Bara en 

liten 

betydelse 

En viss 

betydelse 

Ganska 

stor 

betydelse 

Mycket 

stor 

betydelse 

Önskan att hjälpa människor      

Önskan att arbeta för mitt parti/min 

valmansförening 
     

Uppfylla min medborgarplikt      

Önskan att främja den egna 

samhällsgruppens intressen 
     

      



 

 

 
 

Ingen 

betydelse 

alls 

Bara en 

liten 

betydelse 

En viss 

betydelse 

Ganska 

stor 

betydelse 

Mycket 

stor 

betydelse 

Skaffa kunskaper och erfarenhet som 

behövs i arbetslivet 
     

Skolning för mer krävande politiska 

uppgifter 
     

Förverkliga partiets/gruppens 

program/ideologi 
     

Partiets/gruppens valframgång i detta 

kommunalval 
     

Önskan att påverka besluten i någon 

enskild fråga i kommunen 
     

Önskan att påverka besluten i flera 

olika frågor i kommunen 
     

Behovet att fylla en plats på 

kandidatlistan 
     

Få en nämndplats eller något annat 

förtroendeuppdrag 
     

Någon annan faktor, 

vilken?_________________________ 
     

 

 

10. Hur lätta eller svåra är/var följande frågor för dig med tanke på kommunalvalet 2017? 

 

 
Mycket 

svårt 
Ganska svårt 

Inte svårt 

eller lätt 
Ganska lätt Mycket lätt 

Beslutet att kandidera i 

kommunalvalet 
     

Att välja ett lämpligt parti      

Att förena det egna 

familjelivet och 

förtroendeuppdraget 
     

Att förena det egna arbetet 

och förtroendeuppdraget 
     

Att förena den egna fritiden 

och förtroendeuppdraget 
     

Att skaffa mig den kunskap 

som behövs i 

förtroendeuppdraget 
     

Att samla medel för 

valkampanjen 
     

 

 



 

 

11. I politiken talar man ibland om vänster och höger. Vi använder en skala där noll står för längst 

till vänster och tio står för längst till höger. Var skulle du placera dig själv på denna skala? 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Längst till vänster Längst till höger 

 

12. Hur viktiga har följande omständigheter varit för utformningen av dina politiska åsikter? 

 Inte alls viktig 
Inte särskilt 

viktig 
Ganska viktig Mycket viktig 

Berör inte 

mig 

Barndomshemmet      

Skolan eller 

läroinrättningen 
     

Arbetsplatserna      

Vänkretsen      

Släktningar      

Maken/makan/partner      

De egna barnen      

Massmedier      

Sociala medier      

 

13. Nedan listas ett antal förslag som rör Finlands framtida inriktning. Vad anser du om dessa 

förslag? Använd en skala från noll till tio för svaret (0–10), där noll betyder ”mycket dåligt förslag”, fem 

”varken bra eller dåligt” och tio ”mycket bra förslag”. 

 
Mycket dåligt 

förslag 
     

Mycket bra  

förslag 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ett Finland med mer lag 

och ordning 
           

Ett Finland där man 

stärker familjens ställning 
           

Ett Finland med mer 

omfattande invandring 
           

Ett Finland med mindre 

inkomstskillnader 
           



 

 

 
Mycket dåligt 

förslag 
     

Mycket bra 

 förslag 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ett Finland som förbinder 

sig i en mindre grad i 

Europeiska unionen 
           

Ett Finland som 

producerar mer energi 

med kärnkraft 
           

Ett Finland med färre 

kommuner än idag 
           

Ett miljövänligare Finland, 

även om det innebar låg 

ekonomisk tillväxt eller 

ingen tillväxt alls 

           

 

14. Nedan listas mer förslag som rör Finlands framtida inriktning. Vad anser du om dessa förslag? 

Använd en skala från noll till tio för svaret (0–10), där noll betyder ”mycket dåligt förslag”, fem ”varken 

bra eller dåligt” och tio ”mycket bra förslag”. 

 
Mycket dåligt 

förslag 
     

Mycket bra 

 förslag 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ett Finland med mer privat 

företagsamhet och 

marknadsekonomi 
           

Ett mångkulturellt Finland 

där man förhåller sig 

tolerant gentemot 

människor från andra 

länder 

           

Ett Finland där kristna 

värderingar spelar en 

större roll 
           

Ett Finland med mindre 

utvecklingsskillnader 

mellan olika regioner 
           

Ett Finland där språkliga 

och kulturella minoriteters 

särställning tas i 

beaktande 

           

Ett Finland med större 

jämställdhet mellan män 

och kvinnor 
           

Ett Finland med en mindre 

offentlig sektor 
           

Ett Finland där sexuella 

minoriteters rättigheter 

stärks 
           

Ett Finland med ett lägre 

skattetryck 
           



 

 

15. Det finns olika åsikter om vem kandidaten borde representera i första hand. Vem anser du dig 

representera i första hand? 

 

 Invånare som har röstat mig  

 Invånare som har röstat mitt parti eller min valmansförening 

 Alla invånare i hemkommun 

 Representanter för en viss samhällsgrupp    
 

16. Vilka grupper upplever du att du speciellt representerar? Nämn högst fem grupper i 

prioriteringsordning. 

 

 

 

 

 

17. Hur nöjd eller missnöjd är du med hur demokratin fungerar... 

 
Inte alls 

nöjd 

Inte särskilt 

nöjd 

Inte nöjd 

eller 

missnöjd 

Ganska 

nöjd 

Mycket 

nöjd 

…i Finland?      

…i din hemkommun?      

 

18. Skulle du säga att man kan lita på de flesta människor eller att man inte kan vara försiktig nog 

när man har att göra med andra människor? Svara på en skala från 0 till 10, där 0 betyder att man 

inte kan vara försiktig nog och 10 betyder att man kan lita på de flesta människor. 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Man kan inte 

vara försiktig nog 

Man kan lita på de 

flesta människor 

 

19. I vilken utsträckning har du förtroende för följande aktörer? Ange ditt förtroende för varje aktör på 

en skala från 0 till 10, där 0 betyder att du inte alls har förtroende, medan 10 betyder att du har 

fullständigt förtroende. 

 
Jag har inte alls 

förtroende 
    

Jag har fullständigt 

förtroende 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Den högsta ledningen i min 

hemkommun 
           

Andra ledande 

tjänsteinnehavare i min 

hemkommun 
           



 

 

 
Jag har inte alls 

förtroende 
    

Jag har fullständigt 

förtroende 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tjänsteinnehavare som är 

ansvariga för service i min 

hemkommun 
           

Nuvarande 

fullmäktigeledamot och 

ersättare 
           

Politiska partier            

Finlands regering 

(statsrådet) 
           

Massmedier            

 

 

20. Hur många timmar per vecka tillbringar du, eller tänker tillbringa, i genomsnitt för din 

valkampanj under de fyra sista kampanjveckorna? 

 

                     _______ timmar/vecka 

 

 

21. Vad är din bästa uppskattning av storleken på din budget? Uppskatta dina egna kampanjkostnader 

så, att du inte räknar med partiets kandidatavgift. Om du är med i en gemensam kampanj med flera 

kandidater, uppskatta din egen andel av de totala kampanjkostnaderna. 

 

 0 € 

 1–50 € 

 51–100 € 

 101–200 € 

 201–500 € 

 501–800 € 

 801–1000 € 

 1001–2500 € 

 2501–5000 € 

 5001–7500 € 

 7501–10 000 € 

 Över 10 000 € 
 

 

Om din kampanjbudget är 0 euro, fortsätt till fråga 24. 

 

 

22. Hur stor andel av din budget kommer från ditt parti, övriga donationer och egna medel? 

Egna medel ________ % 

Partiets andel ________ % 

Andelen övriga 

donationer 
________ % 

Totalt      100  % 

 

 



 

 

23. För vilka av följande ändamål använder du pengar i din egen valkampanj? 

 

 Valreklam i tidningar (dagstidningar, gratistidningar eller magasin) 

 Skapande av egen valvideo  

 Valreklam i radio  

 Valreklam på TV   

 Valreklam på egen hemsida eller blogg   

 Valreklam i sociala medier  

 Utomhusreklam (reklamskyltar, brobanderoller el. dyl.)   

 Tryckning av valtidningar, broschyrer eller annat material  

 Extern reklamplanering   

 Valmöten 

24. Har du en egen stödgrupp/ett stödteam för denna valkampanj? 

 Ja 

 Nej 

Om du inte har en personlig stödgrupp, fortsätt till fråga 26. 

25. Hur många personer består den här gruppen av? 

 

_________ personer 

 

26. Har du tidigare varit kandidat eller blivit invald i kommunal-, riksdags-, församlings- eller 

andelslags fullmäktigeval? 

 

 Jag har varit kandidat och blivit invald  

 Jag har varit kandidat men inte blivit invald   

 Jag har aldrig varit kandidat tidigare 
 

Om du har kandiderat tidigare och blivit invald, besvara följande frågor i vanlig ordning. 

 

Om du har kandiderat tidigare, men inte blivit invald, besvara fråga 27 i vanlig ordning och fortsätt därefter 

till fråga 29. 

 

Om du inte har kandiderat tidigare, fortsätt direkt till fråga 29. 

 

27. Hur många gånger har du tidigare varit uppställd som kandidat i följande val förutom valet 

2017? 

 

Jag har tidigare varit uppställd som kandidat i kommunalval  _________ gånger. 

Jag har tidigare varit uppställd som kandidat i riksdagsval  _________ gånger. 

Jag har tidigare varit uppställd som kandidat i församlingsval  _________ gånger. 

Jag har tidigare varit uppställd som kandidat i andelslags fullmäktigeval _________ gånger. 



 

 

28. Hur många gånger har du tidigare blivit invald i följande val? 

 

Jag har tidigare blivit invald i kommunalval    _________ gånger. 

Jag har tidigare blivit invald i riksdagsval   _________ gånger. 

Jag har tidigare blivit invald i församlingsval   _________ gånger. 

Jag har tidigare blivit invald i andelslags fullmäktigeval  _________ gånger. 

 

29. Har du för närvarande eller har du någon gång haft följande förtroendeuppdrag? 

 

 

Jag har aldrig haft 

förtroendeuppdrag 

Jag har haft 

förtroendeuppdrag, 

men har inte 

längre 

Jag har för 

närvarande 

följande 

förtroendeuppdrag 

Fullmäktigeledamot eller ersättare    
Medlem eller ersättare i 

kommunstyrelsen 
   

Medlem eller ersättare i en nämnd    
Medlem eller ersättare i en kommunal 

direktion 
   

Medlem eller ersättare i 

samkommunen 
   

Styrelsemedlem eller ersättare i en 

kommuns eller samkommuns 

affärsverk 
   

Något annat kommunalt 

förtroendeuppdrag 
   

 

 

30. Om du för närvarande har något/några av de ovannämnda kommunala förtroendeuppdragen, 

hur många timmar i veckan använder du för detta/dessa uppdrag? Uppskatta hur många timmar 

du använder i genomsnitt, borträknat semestertider. 

 

________ timmar/vecka 

 

31. Vilka faktorer eller personliga egenskaper hos dig tror du att inverkade på att du blev ombedd av 

ett parti/en valmansförening att kandidera i detta kommunalval? 

 
Ingen 
betydelse 
alls 

Liten 
betydelse 

En viss 
betydelse 

Ganska 
stor 

betydelse 

Mycket stor 
betydelse 

Min professionella erfarenhet      

Min ställning i partiet      

Min insats i partiets valarbete      



 

 

 
Ingen 
betydelse 
alls 

Liten 
betydelse 

En viss 
betydelse 

Ganska 
stor 

betydelse 

Mycket stor 
betydelse 

Min kompetens i politiska 

sakfrågor 
     

Jag representerar väldigt bra 

någon samhällsgrupp 
     

Jag representerar väldigt bra mitt 

partis värden och politiska profil 
     

Jag har ett omfattande 

bekantskapsnätverk 
     

Partiet behövde kandidater      

Jag är välkänd i min kommun      

 

32. Verkar du för närvarande eller har du tidigare verkat i någon av följande 

organisationer/föreningar? 

 

 

Jag har aldrig verkat i 

någon av följande 

organisationer/föreningar 

Jag har 

verkat, men 

verkar inte 

längre 

Jag verkar för 

närvarande i följande 

organisationer/ 

föreningar 

Producent- eller 

företagarorganisation 
   

Fackförening    

Byalag/stadsdelsförening    

Boendeförening    

Idrotts/motionsorganisation    

Kulturorganisation    

Ungdoms/studentorganisation    

Veteran/reservistorganisation    

Pensionärsorganisation    

Miljöorganisation    

Välgörenhetsorganisation    

Invandrarorganisation    

Politisk organisation eller parti    

Religiös sammanslutning    

Föräldraförening (skola, dagis)    
En annan organisation, vilken? 

_____________________________ 
   

 

 



 

 

33. Har du någon i din närmaste krets som på begäran… 

Välj alla de personer som du kan vända dig till om/när du behöver hjälp i följande ärenden som berör 

valkampanjen. Om du till exempel kan vända dig till både make, en vän och bekanta, välj samtliga tre 

alternativ. 

 

Någon 

från 

partiorga-

nisationen 

Make/maka/

sambo, 

barn eller 

förälder 

En 

annan 

släktning 

En 

arbetskamrat 

En 

vän 

En 

bekant 

 

Ingen 

 

Hjälper dig med 

organisering av 

valkampanj (till 

exempel tidtabell, 

budget eller 

samordning av 

volontärer) 

       

Tar hand om dina 

konton i sociala 

medier (Facebook, 

Twitter, hemsida, 

blogg) 

       

Skänker medel för din 

valkampanj 
       

Hjälper dig med 

planeringen av 

innehållet i din 

valkampanj 

       

Lockar väljare att 

rösta på dig i 

valtillställningar etc. 
       

Uppmuntrar dig att 

orka vidare och ger 

mentalt stöd 
       

Sköter ditt hem/dina 

barn när du driver 

valkampanjen 
       

 

  



 

 

Slutligen vill vi ställa några bakgrundsfrågor om dig. Informationen används i statistiska analyser, i 

vilka uppgifter om enskilda svarspersoner inte kan identifieras. 

 

34. I vilken kommun kandiderar du? 

_________________________________________ 

 

35. Vilket är ditt kandidatnummer? 

Mitt kandidatnummer är ___________ 

 

36. Ditt kön 

 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 
 

 

37. Ditt födelseår  

Skriv in året i numeriskt format (åååå) 

 

År ____________ 

 

 

38. Vilken är din högsta utbildningsgrad eller examen? 

 

 Grundskola, klasserna 1–6, folkskola 

 Grundskola, klasserna 7–9, mellanskola 

 Kort yrkesutbildning (yrkesskola, yrkeskurs) 

 Yrkesutbildning på institutnivå 

 Studentexamen 

 Yrkeshögskoleexamen (eller motsvarande) 

 Universitetsexamen 

 Vetenskaplig forskarexamen 
 

 

 

39. Civilstånd 

 

 Gift eller i registrerat partnerskap 

 Änka/änkling 

 Frånskild eller separerad 

 Ogift 

 Sambo 

 Annat 



 

 

40. Hur många… 

 

… personer bor i ditt hushåll totalt? __________ personer 

… av dessa är barn eller ungdomar i åldern 7–17 år? __________ personer 

… av dessa är barn i åldern 0–6 år? __________ personer 

 

41. Hur många år har du bott i den kommun där du är kandidat? Räkna med alla år som du har bott i 

kommunen. Boendet behöver inte vara oavbrutet. 

 

_________ år 

 

42. Bor du i… 

 

 Centrum av en stor stad (mer än 100 000 invånare) 

 Centrum av en mindre stad (mindre än 100 000 invånare)   

 En förstad eller förort 

 Kommuncentrum eller annan tätort 

 Glesbygden på landet 
 

43. Till vilken yrkesgrupp anser du dig i första hand tillhöra? Om du är tillfälligt utanför arbetslivet, 

svara enligt ditt vanliga sysselsättningsläge. 

 

 Ledande ställning 

 Högre tjänsteinnehavare 

 Lägre tjänsteinnehavare 

 Arbetare 

 Företagare 

 Lantbruksföretagare 

 Studerande 

 Sköter hemmet/barn, närståendevårdare  

 Arbetslös/permitterad 

 Pensionär 

 Annan, vilken? _______________________ 
 

44. Inom vilken sektor arbetar/senaste arbetade du? 

 

 Stat 

 Kommun eller samkommun 

 Församling 

 Privatföretag 

 Företag som helt eller delvis ägs av stat eller kommun 

 Tredje sektorn (t.ex. icke vinstbringande organisation) 

 Jag har aldrig varit i arbetslivet   



 

 

45. Är du medlem i något fackförbund? 

 

 Ja 

 Nej 
 

Om du inte är medlem i något fackförbund, fortsätt till fråga 48. 

 

46. Till vilken av följande fackliga centralorganisationer hör ditt fackförbund? 

 

 FFC 

 STTK 

 Akava 

 MTK/SLC 

 Ingen av dessa 

 Jag vet inte 
 

 

47. Vilket fackförbund är du medlem i? 

 

__________________________ 

 

 

48. Hur stora är ditt hushålls sammanlagda bruttoinkomster per år (inkomster före skatt) inklusive 

kapitalinkomster och socialförmåner? 

 

_____________ €/år 

 

49. Vilken samhällsklass anser du dig närmast tillhöra? 

 

 Arbetarklass 

 Lägre medelklass 

 Medelklass 

 Övre medelklass 

 Överklass 

 Ingen av dessa samhällsklasser 
 

 

50. Är du medlem i någon kyrka eller något religiöst samfund? 

 Ja  

 Nej 
 

Om du inte är medlem i något religiöst samfund, fortsätt till fråga 52. 

 

 



51.Vilken kyrka eller vilket religiöst samfund är du medlem i?

 Evangelisk-lutherska kyrkan

 Annan protestantisk inriktning

 Ortodoxa kyrkan

 Katolska kyrkan

 Pingströrelsen

 Frikyrkan i Finland

 Jehovas Vittnen

 Judiska församlingarna

 Islam

 Annan kyrka eller annat religiöst samfund, vilket?________________________

52.Hur religiös är du?

 Inte alls religiös

 Inte speciellt religiös

 Ganska religiös

 Mycket religiös

Till slut kan du ännu ge oss feedback om frågeformuläret: 

Tack för ditt engagemang! 

De första forskningsresultaten publiceras under 2017 av justitieministeriet. 


