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P1. Vad anser du om följande påståenden om aktuella politiska frågor? 
  

1. Helt av samma åsikt 
2. Delvis av samma åsikt 
3. Delvis av annan åsikt 
4. Helt av annan åsikt 
5. Vet ej 

 

P1_1 Medlemskapet i Europeiska Unionen har överlag varit en positiv sak för Finland 
P1_2 Finland bör förstärka det nordiska samarbetet 
P1_3 Finland bör träda ut ur EU 
P1_4 Finland bör aktivt delta i utvecklandet av EU:s försvarssamarbete 
P1_5 Finländskt deltagande i internationella krishanteringsuppdrag är en positiv sak 
P1_6 Om den ukrainska integriteten inte kan garanteras utan vapenleveranser från 
väst, ska Finland ge sitt stöd åt detta 
P1_7 Finland bör bli medlem i NATO 
P1_8 Ryssland utgör ett säkerhetspolitiskt hot mot Finland 
P1_9 Staten bör i första hand sköta om utkomsten för infödda finländare 
P1_10 Att höja läropliktsåldern är att bra sätt att förhindra utslagning bland unga 
P1_11 På grund av progressionen är beskattningen av löner för hård i Finland, särskilt 
för löner över medelinkomsten 
P1_12 Ambitionen ska vara att hålla hela Finland befolkat trots kostnaderna 
P1_13 Finland är för ivrigt när det gäller att genomföra EU:s miljö- och klimatmål 
P1_14 Arbetsvillkor och löner bör avtalas lokalt utan centralorganisationer 
P1_15 Rätten för personer av samma kön att ingå äktenskap är en bra sak 
P1_16 Rätten för personer av samma kön att adoptera är en bra sak 
P1_17 Den så kallade vårdreformen, som innebär att social- och hälsovårdstjänster 
samlas i större ansvarsenheter än idag är en bra sak 
P1_18 För att balansera den finländska ekonomin måste de offentliga tjänsterna skäras 
ned 
P1_19 Finlands alkoholpolitik är för sträng 
P1_20 Tiggeri bör förbjudas i lag 
P1_21 Finländarna bör vara kvar i arbetslivet längre  
P1_22 Att studera svenska bör vara frivilligt  
P1_23 Finland bör behålla den allmänna värnplikten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P2. Vad anser du om följande påståenden? 
  

1. Helt av samma åsikt 
 2. Delvis av samma åsikt 
 3. Delvis av annan åsikt 
 4. Helt av annan åsikt 
 5. Vet ej 
 

P2_1 Det skulle vara bättre för vårt land om riksdagsledamöterna slutade att enbart prata 
och fokuserade på handling 
P2_2 Att kompromissa i politiken innebär i själva verket bara att man ger avkall på sina 
principer 
P2_3 Finlands regering skulle fungera bättre, om den sköttes som ett företag 
P2_4 Partierna borde förbjudas i politiken 
P2_5 Det borde finnas en övre gräns för hur mycket pengar som får användas till politiska 
kampanjer 
P2_6 Intresseorganisationers direkta kontakter med riksdagsledamöter borde förbjudas 
P2_7 Vårt land behöver starka ledare som kan återställa disciplin och ordning i samhället 
P2_8 Det är viktigt att riksdagsledamöterna diskuterar och debatterar ärenden grundligt 
innan de fattar beslut 
P2_9 Ett problem med demokrati är att de flesta människor inte vet vad som är bäst för 
dem själva 
P2_10 De flesta människor är tillräckligt förståndiga för att kunna bedöma hur väl 
regeringen lyckas med sitt arbete 

 
P3. Vilken av följande grupper identifierar du dig i första hand med? (ange endast ett 
alternativ) 
 

1. Landsortsbor 
 2. Stadsbor 
 3. Båda 
 4. Ingendera 
 
P4. Vilken av följande grupper identifierar du dig i första hand med? (ange endast ett 
alternativ) 
 
 1. Finländare i allmänhet 
 2. Finskspråkiga finländare 
 3. Svenskspråkiga finländare 
 4. Annan nationell eller språklig grupp 
 5. Ingen av de nämnda 

 
P5. Under valkampanjen kan medborgarna få information som behövs för röstningsbeslutet 
från olika källor. I vilken utsträckning fick du information som var viktig för ditt 
röstningsbeslut från följande källor? 

 
1. Väldigt mycket 

 2. Ganska mycket 
 3. Ganska lite 



 4. Inte alls 
 5. Vet ej 
 
P5_1 Familjemedlemmar, föräldrar eller släktingar 
P5_2 Arbets- eller studiekamrater 
P5_3 Andra vänner eller bekanta 
P5_4 Tidningar eller webbtidningar 
P5_5 TV 
P5_6 Radio 
P5_7 Partiers och kandidaters webbsidor 
P5_8 Sociala medier 
P5_9 Massmediers webbsidor 
P5_10 Andra webbsidor 
P5_1 1 Ett eller flera kandidattest (s.k. valmaskiner) 

 
Q17. Tog något parti kontakt med dig personligen eller på något annat sätt under 
valkampanjen? 
 

1. Ja 
2. Nej  gå till fråga Q18 
7. Vill ej uppge  gå till fråga Q18 
8. Vet ej  gå till fråga Q18 

 
Q17a. Tog partiet eller dess kandidat kontakt med dig personligen (exempelvis på gatan eller 
hemma)? 
 

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q17b. Tog partiet eller dess kandidat kontakt med dig per post (endast papperspost, inte 
digital kommunikation)? 
 

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q17c. Tog partiet eller dess kandidat kontakt med dig per telefon? 
 

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
 
 
 



Q17d. Tog partiet eller dess kandidat kontakt med dig med SMS/textmeddelande? 
 

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q17e. Tog partiet eller dess kandidat kontakt med dig per e-post? 
 

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q17f. Tog partiet eller dess kandidat kontakt med dig via Internet eller i sociala medier? 
 

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q17g. Vilket parti eller vilket partis kandidat tog kontakt med dig på något av de nämnda 
sätten? OBS!  Efter varje parti bör det finnas två svarsalternativ, ”ja” och ”nej” 
 
01. Samlingspartiet 
02. Finlands Socialdemokratiska Parti 
03. Sannfinländarna 
04. Centern i Finland 
05. Vänsterförbundet 
06. Gröna förbundet 
07. Svenska folkpartiet i Finland 
08. Kristdemokraterna i Finland  
09. Piratpartiet 
10. Finlands Kommunistiska Parti  
11. Förändring 2011  
12. Självständighetspartiet  
13. Finlands Arbetarparti  
14. Kommunistiska Arbetarpartiet 
15. Köyhien Asialla 
 
 
97. Vill ej uppge  
98. Vet ej  
 
 
 
 
 
 



Q18. Försökte någon av dina vänner, familjemedlemmar, grannar, arbetskamrater eller andra 
bekanta övertala dig att rösta på ett visst parti eller på en viss kandidat? 
 

1. Ja 
2. Nej  gå till fråga Q19 
7. Vill ej uppge  gå till fråga Q19 
8. Vet ej  gå till fråga Q19 

 
Q18a. Försökte de påverka ditt röstningsbeslut personligen? 
 

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q18b. Försökte de påverka ditt röstningsbeslut per post? 
 

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q18c. Försökte de påverka ditt röstningsbeslut per telefon? 
 

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q18d. Försökte de påverka ditt röstningsbeslut med SMS/textmeddelande? 
 

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q18e. Försökte de påverka ditt röstningsbeslut per e-post? 
  

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q18f. Försökte de påverka ditt röstningsbeslut via Internet eller i sociala medier? 
 

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  



Q19. Använde du Internet eller mobiltelefonen för att få information, nyhetsbrev eller 
meddelanden från partierna eller kandidaterna under valkampanjen? 
 

1. Ja 
2. Nej  
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
P6. Hur lätt eller svårt var det för dig att välja det parti som du skulle rösta på? 
 
 1. Mycket lätt 
 2. Ganska lätt 
 3. Ganska svårt 
 4. Mycket svårt 
 5. Jag röstade inte 
 6. Vet ej 
 
P7. Hur lätt eller svårt var det för dig att hitta en lämplig kandidat?  
  

1. Mycket lätt 
 2. Ganska lätt 
 3. Ganska svårt 
 4. Mycket svårt 
 5. Jag röstade inte 
 6. Vet ej 
 
P8. Internet, sociala medier och e-post har skapat nya möjligheter att agera politiskt och 
skaffa information. Har du gjort något av följande på Internet eller i sociala medier under de 
senaste fyra åren, eller vad skulle du kunna göra?  
 

1. Jag har gjort detta under de senaste fyra åren 
2. Jag har inte gjort detta, men skulle kunna göra det  
3. Jag skulle aldrig göra detta 
4. Vet ej 

 
P8_1 Skriva på ett upprop eller en namninsamling 
P8_2 Ta kontakt med politiska beslutsfattare i ett viktigt ärende 
P8_3 Delta i diskussioner på Internet, t.ex. skriva kommentarer på nyhetsmediernas 
hemsidor, i politiska bloggar eller sociala medier  
P8_4 Donera pengar till ett parti eller till en kandidat 
P8_5 Skicka eller ta emot e-post eller meddelanden i sociala medier om valet med vänner, 
familjemedlemmar och bekanta  
P8_6 Skriva om valet i en egen blogg eller egen profil i sociala medier (exempelvis Facebook, 
Twitter eller YouTube) 
P8_7 Ladda upp eller dela bilder eller videor om valet i sociala medier (exempelvis Facebook, 
Instagram eller YouTube)  
P8_8 Medverka i ett politiskt partis verksamhet på nätet och/eller i sociala medier 
P8_9 Medverka i någon annan organisations verksamhet på nätet och/eller i sociala medier 



P8_10 Uppvisa civil olydnad genom att delta i en olaglig, fredlig, direkt aktion på nätet, till 
exempel genom intrång i datasystem? 
 
P9. På vilket sätt är du aktiv på Internet eller i sociala medier?  
 
Välj det svarsalternativ som bäst motsvarar din aktivitetsgrad på varje fråga 
 

1. Jag är inte alls aktiv 
2. I regel läser jag eller tar på något annat sätt del av innehåll som andra har producerat 
eller lagt upp på webbsidor 
3. I regel producerar jag själv innehåll, exempelvis genom att skriva eller ta fram 
material 
4. Vet ej 
 

P9_1 Politiskt eller samhälleligt inriktade webbsidor och bloggar 
P9_2 Politiskt eller samhälleligt inriktade diskussioner på Internet och i sociala medier, såsom 
Facebook, Twitter och Instagram 
P9_3 Politiskt eller samhälleligt inriktade videor, exempelvis på YouTube 
P9_4 Politiskt eller samhälleligt inriktade grupper av aktivister på Internet eller i sociala 
medier 
P9_5 Politiskt eller samhälleligt inriktade kampanjer på Internet eller i sociala medier 
P9_6 Politiskt eller samhälleligt inriktade poddsändningar 
 
 
P10. Hur mycket tid använder du totalt till att titta på nyhetssändningar eller politik- och 
aktualitetsprogram på TV under en vanlig vardag?  
 

1. Ingen tid alls 
2. Mindre än 0,5 timme 
3. 0,5 timme – 1 timme 
4. Mer än en timme, men högst 1,5 timme 
5. Mer än 2 timmar, men högst 2,5 timme 
6. Mer än 2,5 timme, men högst 3 timmar 
7. Mer än 3 timmar 

 
P11. Om väljarna varje vecka genom en omröstning på Internet kunde uttrycka sin åsikt om 
de frågor som riksdagen håller på att behandla, hur skulle du göra? (Välj endast ett alternativ) 
 

1. Jag skulle rösta via Internet varje vecka eller nästan varje vecka 
2. Jag skulle rösta via Internet endast när riksdagen behandlar frågor som intresserar mig 
3. Jag kan tänka mig att rösta via Internet då och då men det är inte viktigt för mig 
4. Jag skulle inte använda Internet, riksdagsledamöterna bör fatta beslut om frågorna 
5. Vet ej 

 
 
 
 
 



P12. Dinasikt.fi är en webbtjänst för effektivare delaktighet och dialog mellan medborgare, 
organisationer och myndigheter.  
Har du deltagit i diskussionerna på www.dinasikt.fi? 
 

1. Nej, jag har inte deltagit och skulle heller inte göra det  
2. Nej, jag har inte deltagit, men skulle kunna göra det 
3. Ja, jag har deltagit 

 
P 13. I webbtjänsten invånarinitativ.fi (kuntalaisaloite.fi) kan kommuninvånare och andra 
medborgare lägga fram initiativ till kommunen, följa initiativ gjorda av andra medborgare, 
samt underteckna befintliga initiativ rörande den egna kommunen. Har du gjort någon eller 
några av dessa nämnda saker i tjänsten www.invånarinitiativ.fi (www.kuntalaisaloite.fi)? 
 
       1. Nej, jag har inte gjort något av det nämnda, och skulle inte heller göra det 
       2. Nej, jag har inte gjort något av det nämnda, men skulle kunna tänka mig att göra det 
       3. Ja, jag har gjort något av de nämnda sakerna 
 
P14. Om du tänker tillbaka på de två senaste åren, anser du att följande saker har blivit bättre, 
sämre eller är oförändrade jämfört med tidigare?  

 
1. Bättre 
2. Sämre  
3. Oförändrat 
4. Vet ej 
 

P14_1 Finlands ekonomiska läge 
P14_2 Ditt eget eller familjens ekonomiska läge 
P14_3 Finlands sysselsättningsläge 
P14_4 Ditt eget eller familjens sysselsättningsläge 

 
P15. Om du tänker två år framåt i tiden, tror du att följande saker då kommer att vara bättre, 
sämre eller oförändrade jämfört med nu? 
 

1. Bättre 
2. Sämre 
3. Oförändrat 
4. Vet ej 
 

P15_1 Finlands ekonomiska läge 
P15_2 Ditt eget eller familjens ekonomiska läge 
P15_3 Finlands sysselsättningsläge 
P15_4 Ditt eget eller familjens sysselsättningsläge 

 
 

P16. Hur nöjd eller missnöjd är du med din egen ekonomiska situation?  
  

1. Mycket nöjd 
 2. Ganska nöjd 
 3. Ganska missnöjd 

http://www.dinasikt.fi/


 4. Mycket missnöjd 
 5. Vet ej 
  

 
P17. Och hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv i allmänhet? 

  
1. Mycket nöjd 

 2. Ganska nöjd 
 3. Ganska missnöjd 
 4. Mycket missnöjd 
 5. Vet ej  
   
 

P18. Det finns olika uppfattningar om politiskt beslutsfattande. 
Nedan presenteras påståenden som du kan ta ställning till genom att placera in din egen 
åsikt på en skala från 0–10.   
 
P18_1 Noll betyder att medborgarna ska fatta viktiga politiska beslut och tio betyder att 
folkvalda politiker ska fatta viktiga politiska beslut. Var skulle du placera in dig själv på 
skalan?  
   

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
   
  Medborgarna 
 

           Folkvalda politiker  

      

P18_2 Nu använder vi en skala där noll betyder att folkvalda politiker ska fatta viktiga 
politiska beslut och tio betyder att politiskt obundna experter ska fatta viktiga politiska 
beslut. Var skulle du placera in dig själv på skalan?  

      

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
   
  Folkvalda politiker  
 

    Politiskt obundna experter  
 

   

P18_3 Till sist använder vi en skala där noll betyder att politiskt obundna experter ska 
fatta viktiga politiska beslut och tio betyder att medborgarna ska fatta viktiga politiska 
beslut. Var skulle du placera in dig själv på skalan?  

   

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
   
Politiskt obundna 
experter  

                     Medborgarna  
 

 
 
 



Q22a. Äger du själv eller någon familjemedlem ett hus, en lägenhet eller en fritidsbostad som 
är i ert eget bruk? 
 

1. Ja 
2. Nej 
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q22b. Har du eller någon familjemedlem ett eget företag, mark- eller fastighetsegendom 
(inklusive placeringsbostäder), en lantegendom eller boskap? 
 

1. Ja 
2. Nej 
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q22c. Äger du eller någon familjemedlem aktier eller värdepapper? 
 

1. Ja 
2. Nej 
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
 
Q22d. Har du eller någon familjemedlem besparingar eller bankdepositioner? 
 

1. Ja 
2. Nej 
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  
 
 

Q23a. Om du skulle förlora ditt jobb, hur lätt eller svårt skulle det vara att hitta ett nytt jobb 
under de följande 12 månaderna? 
 

1. Mycket lätt 
2. Ganska lätt 
3. Ganska svårt 
4. Mycket svårt 
7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

 
Q23b. Om din make/maka eller sambo skulle förlora sitt jobb, hur lätt eller svårt skulle det 
vara för honom/henne att hitta ett nytt jobb under de följande 12 månaderna? 
 

1. Mycket lätt 
2. Ganska lätt 
3. Ganska svårt 
4. Mycket svårt 



7. Vill ej uppge  
8. Vet ej  

       9. Ingen make/maka 
 
P19. Har du eller någon av följande närstående personer någon sjukdom, skada eller något 
annat hälsoproblem som försvårar det dagliga livet? 
(du kan välja ett eller flera svarsalternativ) 

 
1. Jag själv 
2. Min make/maka/partner 
3. Mina föräldrar och/eller min makes/makas föräldrar 
4. Mina barn och/eller min makes/makas/partners barn 
5. En nära vän eller arbetskamrat till mig 
6. Ingen av de nämnda 

 
P20. Till sist några frågor om hur du karaktäriserar dig själv som person. Vi ber dig för varje 
alternativ ange hur väl de nämnda egenskaperna beskriver dig själv.  Beakta båda 
egenskaperna i svaret.  

 
1. Helt av annan åsikt 
2. Delvis av annan åsikt 
3. Lite av annan åsikt 
4. Varken av samma eller annan åsikt 
5. Lite av samma åsikt 
6. Delvis av samma åsikt 
7. Helt av samma åsikt 

  
P20_1 Utåtriktad, impulsiv 
P20_2 Kritisk, debattlysten 
P20_3 Pålitlig, disciplinerad 
P20_4 Lätt att oroa eller irritera 
P20_5 Öppen för nya erfarenheter, flerdimensionell 
P20_6 Reserverad, tystlåten 
P20_7 Empatisk, varm 
P20_8 Oorganiserad, bekymmerslös 
P20_9 Lugn, känslomässigt stabil 
P20_10 Konventionell, håller mig till det invanda 

 


