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HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-alkuiset) 
 
A1. Lomakenumero 
A2. Haastattelija (yksittäiset haastattelijat identifioiva tunnusnumero) 
A3. Haastattelijan sukupuoli 

1. Mies 
2. Nainen 

 
A4_1. Haastattelukuukausi (1–12) 
A4_2. Haastattelupäivä (1–31) 
A5. Alkuperäiset painomuuttujat 
A6. Haastattelukieli (lomakekieli) 

1. Suomi 
2. Ruotsi 

 
 
SISÄLTÖMUUTTUJAT 
 
Q01. Hur intresserad är du av politik? 
  

1. Mycket intresserad 
 2. Ganska intresserad 
 3. Bara lite intresserad 
 4. Inte alls intresserad 
 96. Vet ej (spontant) 
 
K1. I vilken utsträckning följde du med valet i olika medier? 
 

1. Mycket 
2. Ganska mycket 
3. Bara lite 
4. Inte alls 
96. Vet ej (spontant) 

 
K1_1 Valdebatter och partiledarintervjuer på TV 
K1_2 Nyheter och aktualitetsprogram på TV 
K1_3 TV-underhållning med politiker 
K1_4 Radioprogram 
K1_5 Nyheter, kolumner och insändare i tidningar 
K1_6 Valreklam på TV, radio, tidningar och internet 
K1_7 Nyhetssändningar på internet eller i sociala medier 
K1_8 Annan rapportering om valet på internet 
K1_9 Partiers och kandidaters hemsidor på internet  
K1_10 Bloggar 
K1_11 Kandidattest på internet (s.k. valkompasser) 
K1_12 Sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter eller Instagram 
K1_13 Partiers och kandidaters videor på internet, t.ex. YouTube 
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K2. Hur ofta använder du internet?  
 
 1. Dagligen, mer än 4 timmar 
 2. Dagligen, mindre än 4 timmar 
 3. Några gånger i veckan 
 4. Mer sällan 
 5. Aldrig 
 96. Vet ej (spontant)  
  
 
K3. Om du bortser från valrörelsen, hur ofta diskuterar du i allmänhet politik och samhälleliga 
frågor med andra människor? 
 

1. Dagligen eller nästan dagligen 
2. Ofta 
3. Ibland 
4. Sällan 
5. Aldrig  

 96. Vet ej (spontant) 
 
 
K4. Hur starkt övertygad anhängare av ett visst parti är du?  
 
 1. Mycket starkt övertygad anhängare 

2. Ganska starkt övertygad anhängare 
3. Inte särskilt övertygad anhängare 
4. Inte alls övertygad anhängare  
96. Vet ej (spontant) 

 
K5. Vilken samhällsklass anser du dig närmast tillhöra? 
 

1. Arbetarklass 
2. Lägre medelklass 
3. Medelklass 
4. Övre medelklass 
5. Överklass 
6. Jag tillhör ingen samhällsklass 
96. Vet ej (spontant) 
 

K6. Vilket av följande alternativ beskriver ditt barndomshem bäst? 
 

1. Arbetarfamilj 
2. Familj i lägre medelklass 
3. Medelklassfamilj 
4. Familj i övre medelklass 
5. Överklassfamilj 
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6. Jordbrukarfamilj 
7. Företagarfamilj 
96. Vet ej (spontant) 
 

Q11. Hur anser du att Finlands ekonomiska läge har förändrats under de senaste 12 månaderna? 
 

1. Förbättrats mycket 
2. Förbättrats något 
3. Varken förbättrats eller försämrats 
4. Försämrats något 
5. Försämrats mycket  

 
 7. Vill ej uppge (spontant) 
 8. Vet ej (spontant) 
 9. Missing 

 
 
K7. 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 
96. Vet ej (spontant) 

 
K7_1 Demokratin må ha sina problem, men den är bättre än andra styrelseskick 
K7_2 Viktiga samhälleliga frågor borde allt oftare avgöras genom folkomröstningar 
K7_3 Politiska diskussioner för vanliga medborgare borde ordnas som komplement till den 
representativa demokratin 
K7_4 Jag undviker sådana människors sällskap, vars värderingar, attityder eller åsikter avviker 
från mina egna 
K7_5 Det är en medborgerlig plikt att rösta 
K7_6 I riksdagsval borde väljarna ha möjlighet att rösta på ett parti utan att behöva välja en 
kandidat 
K7_7 Finland skulle fungera bättre om beslutsfattandet sköttes av oberoende 
experter i stället för politiker och medborgare 
K7_8 Partierna borde i valrörelsen klart kungöra vilka partier de vill bilda regering med 
K7_9 Det spelar ingen roll vilka partier som sitter i regeringen, den förda politiken förändras 
ändå inte 
K7_10 Även om man i många andra länder röstar på ett parti, är det viktigt för mig att få rösta på en 
kandidat i riksdagsvalet 
K7_11 Tack vare medborgarinitiativ på nationell nivå fungerar demokratin bättre i Finland 
 
K8. Har du undertecknat medborgarinitiativ på nationell nivå? 
 

1. Nej, det har jag inte, och tänker inte göra det heller 
2. Nej, det har jag inte, men jag skulle kunna göra det 
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3. Jag har undertecknat 1–2 medborgarinitiativ 
4. Jag har undertecknat minst 3 medborgarinitiativ 
96. Vet ej (spontant) 

 
 
K9. Är du medlem i något politiskt parti? 
 

1. Ja 
2. Nej, men jag har tidigare varit medlem 
3. Nej, jag har aldrig varit medlem 
96. Vet ej (spontant) 

  
 
K10. Vad tycker du om följande påståenden? 
 

1. Helt av samma åsikt 
2. Delvis av samma åsikt 
3. Delvis av annan åsikt 
4. Helt av annan åsikt 
96. Vet ej (spontant) 
 

K10_1 Genom att rösta kan vanliga medborgare påverka det politiska beslutsfattandet 
K10_2 Riksdagsledamöterna fjärmas snabbt från vanliga människors problem 
K10_3 Jag kan inte påverka vad landets regering och riksdag beslutar om 
K10_4 Partierna är endast intresserade av människors röster, inte av deras åsikter 
K10_5 Ibland känns det som om politiken är så komplicerad att jag inte riktigt förstår vad som händer 
K10_6 Finländska riksdagsledamöter är kompetenta i sitt arbete 
K10_7 Politiska beslutsfattare tar medborgarnas åsikter i beaktande när de fattar beslut 
K10_8 Jag litar på min egen förmåga att delta i politiken 
K10_9 Man kan aldrig lita på något partis vallöften 
 
 
K11. Det finns olika uppfattningar om vem en riksdagsledamot i första hand skall representera. 
Vilken är din uppfattning? Numrera svarsalternativen i viktighetsordning, så att det viktigaste 
motsvarar 1, näst viktigaste 2 o.s.v. KORT 
 

1. Sina egna väljare 
2. Alla väljare från den egna valkretsen 
3. Sitt eget partis väljarkår 
4. Finlands befolkning 
5. Medlemmar i en samhällsgrupp 

 
K12. 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". (KORT) 
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12_1 Ett Finland med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi. 
12_2 Ett mångkulturellt Finland där man förhåller sig tolerant gentemot människor från andra 
länder 
12_3 Ett Finland där kristna värderingar spelar en större roll 
12_4 Ett Finland med mindre utvecklingsskillnader mellan olika regioner 
12_5 Ett Finland där finlandssvenskarnas särställning tas i beaktande 
12_6 Ett Finland med större jämställdhet mellan män och kvinnor 
12_7 Ett Finland med en mindre offentlig sektor 
12_8 Ett Finland där sexuella minoriteters rättigheter stärks 
12_9 Ett Finland med ett lägre skattetryck 
12_10 Ett Finland med två starka nationalspråk: finska och svenska 
12_11 Ett Finland med mer lag och ordning 
12_12 Ett Finland där man stärker den traditionella kärnfamiljens ställning 
12_13 Ett Finland med mer omfattande invandring 
12_14 Ett Finland med mindre inkomstskillnader 
12_15 Ett Finland som förbinder sig i lägre grad till Europeiska unionen 
12_16 Ett Finland som producerar mer energi med kärnkraft 
12_17 Ett Finland med färre kommuner 
12_18 Ett miljövänligare Finland, även om det innebar låg ekonomisk tillväxt eller ingen tillväxt 
alls 
 
 
************ 
 
UUSI CSES MODULE 5 (2016 – 2021)  
 
 
Q02. Hur noga följer du politik via TV, radio, tidningar eller internet?  
 

1. Mycket noga 
2. Ganska noga 
3. Inte särskilt noga 
4. Inte alls noga 

7.  Vill ej uppge (spontant) 
8. Vet ej (Spontant)  
9. Missing  

 
 
 
Q03. Vad anser du om följande påstående? 
Jag känner att jag förstår Finlands viktigaste politiska frågor.  
 

1. Helt av samma åsikt 
2. Delvis av samma åsikt 
3. Varken av samma eller annan åsikt 
4. Delvis av annan åsikt 
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5. Helt av annan åsikt 
 
8. Vill ej uppge (spontant) 
8. Vet ej (Spontant)  
9. Missing 
 

Q04. Vad anser du om följande påståenden? 
  

1. Helt av samma åsikt 
2. Delvis av samma åsikt 
3. Varken av samma eller annan åsikt 
4. Delvis av annan åsikt 
5. Helt av annan åsikt 
 
8. Vill ej uppge (spontant) 
8. Vet ej (Spontant)  
9. Missing 

 
Q04a. Att kompromissa i politiken innebär i själva verket bara att man ger avkall på sina principer 
Q04b. De flesta politiker bryr sig inte om folket 
Q04c. Det går att lita på de flesta politiker 
Q04d. Politikerna är det största problemet i Finland 
Q04e. Att ha en stark ledare är bra för Finland även om ledaren tänjer på reglerna för att få saker 
genomförda 
Q04f. Folket och inte politikerna borde fatta de viktigaste politiska besluten 
Q04g. De flesta politiker bryr sig bara om de rikas och mäktigas intressen 
Q05a. Minoriteter bör anpassa sig till finländska seder och traditioner  
Q05b. Majoritetens vilja bör alltid vara avgörande, även när det gäller minoriteters rättigheter 
Q05c. Generellt sett är invandring bra för den finländska ekonomin 
Q05d. Generellt sett påverkas finländsk kultur negativt av invandring 
Q05e. Invandrare ökar brottsligheten i Finland 
 
 
Q06. Hur viktigt tycker du följande saker är för att vara finländare.  
 

1. Mycket viktigt 
2. Ganska viktigt 
3. Inte särskilt viktigt 
4. Inte alls viktigt 

Q06a. … att vara född i Finland. 
Q06b. … att ens mor- och farföräldrar är födda i Finland. 
Q06c. … att kunna tala något av nationalspråken (finska eller svenska). 
Q06d. … att följa finska seder och traditioner. 
 
Q07. Hur vanligt tror du att det är med korruption bland finländska politiker, som att exempelvis ta 
mutor?  
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1. Mycket vanligt 
2. Ganska vanligt 
3. Inte särskilt vanligt 
4. Inte alls vanligt 

 
5. Vet ej (spontant) 
6. Vill ej uppge (spontant) 
7. Missing 

 

Q08. Regeringen borde vidta åtgärder för att minska inkomstskillnaderna. 
 

1. Helt av samma åsikt 
2. Delvis av samma åsikt 
3. Varken av samma eller annan åsikt 
4. Delvis av annan åsikt 
5. Helt av annan åsikt 
 
8. Vill ej uppge (spontant) 
8. Vet ej (Spontant)  
9. Missing 

 
 
Q09. Hur bra eller dåligt anser du att Sipiläs regering lyckades i sitt arbete under den förra 
valperioden?  
 

1. Väldigt bra 
2. Bra 
3. Varken bra eller dåligt  
4. Dåligt 
5. Väldigt dåligt 

8. Vill ej uppge (spontant) 
8. Vet ej (spontant) 
9. Missing  

 
Q10a. (FILTER) Representerar något av partierna i Finland dina åsikter någorlunda väl? 
 

1. Ja 
2. Nej 

 
Q10b. Vilket parti?  
 

01. Finlands Socialdemokratiska Parti  
02. Samlingspartiet 
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03. Sannfinländarna 
04. Centern i Finland 
05. Gröna förbundet 
06. Vänsterförbundet 
07. Svenska folkpartiet i Finland 
08. Kristdemokraterna i Finland 
09. Blå framtid 
10. Något annat parti eller någon annan gruppering, vilket/vilken? (avovastaus) 

 
 
Q22. Betraktar du dig i allmänhet som anhängare av något parti? 
 

1. Ja  Gå till Q22b. 
5. Nej  

 
7. Vill ej uppge (spontant) 
8. Vet ej (spontant) 
9. Missing 

 
Q22a. Är det något parti som står dig närmare än de andra partierna? 
  

1.  Ja 
5.  Nej  Gå till Q22c.  

 
7. Vill ej uppge (spontant)  Gå till Q22c. 
8. Vet ej (spontant)  Gå till Q22c.  
9. Missing 
 
Q22b. Vilket parti? 
BARA ETT SVAR 
 

01. Finlands Socialdemokratiska Parti  
02. Samlingspartiet 
03. Sannfinländarna 
04. Centern i Finland 
05. Gröna förbundet 
06. Vänsterförbundet 
07. Svenska folkpartiet i Finland 
08. Kristdemokraterna i Finland 
09. Blå framtid 
10. Något annat parti eller någon annan gruppering, vilket/vilken? (avovastaus) 
 
97. Vill ej uppge (spontant) 
98. Vet ej (spontant) 
99. Missing 
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Q22c. Upplever du att detta parti står dig mycket nära, ganska nära eller inte särskilt nära? (frågas av 
de respondenter som svarade på fråga Q22a.) 
 

1.  Mycket nära 
2.  Ganska nära 
3.  Inte särskilt nära 

 
 7. Vill ej uppge (spontant) 
 8. Vet ej (spontant) 
 9. Missing 

 
 
Q12LH-a. Nuförtiden är det många som av en eller annan anledning inte röstar i val. Lät du bli att rösta 
i det här riksdagsvalet? 

5. Jag röstade inte denna gång  Gå till fråga K13 
2. Jag förhandsröstade  Gå till fråga Q12LH-b 
1. Jag röstade på valdagen  Gå till fråga Q12LH-b 
 
7. Vill ej uppge (spontant) 
8. Vet ej (spontant) 
9. Missing 

 
K13. Hur självklart var det för dig att inte rösta? 
 

1. Helt självklart 
2. Tanken på att gå och rösta föll mig in, men jag övervägde inte det på allvar 
3. Jag övervägde även på allvar att gå och rösta 
96.  Vet ej (spontant) 

 
K14. Om du hade gått och röstat, vilket partis eller vilken grupperings kandidat skulle du ha röstat på?  
(OBS! ENDAST ETT, KORT) 
 

01. Finlands Socialdemokratiska Parti  
02. Samlingspartiet 
03. Sannfinländarna 
04. Centern i Finland 
05. Gröna förbundet 
06. Vänsterförbundet 
07. Svenska folkpartiet i Finland 
08. Kristdemokraterna i Finland 
09. Blå framtid 
10. Något annat parti eller någon annan gruppering, vilket/vilken? (avovastaus) 

 
 gå till fråga Q13a 

90. Inget av dem  gå till Q13a 
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96. Vet ej (spontant)  gå till Q13a 
97. Vill ej uppge (spontant)  gå till Q13a 

 
Q12LH-b. Om respondenten röstade: Vilket partis eller vilken grupperings kandidat röstade du på i 
riksdagsvalet? 

01. Finlands Socialdemokratiska Parti  
02. Samlingspartiet 
03. Sannfinländarna 
04. Centern i Finland 
05. Gröna förbundet 
06. Vänsterförbundet 
07. Svenska folkpartiet i Finland 
08. Kristdemokraterna i Finland 
09. Blå framtid 
10. Något annat parti eller någon annan gruppering, vilket/vilken? (avovastaus) 

 
95.  Röstade blankt 
96.  Vet ej (spontant) 
97.  Vill ej uppge (spontant) 
99. Missing 
 

K15.  Hur lätt eller svårt var det för dig att välja det parti eller den gruppering vars kandidat du röstade 
på? 
 

1. Mycket lätt 
2. Ganska lätt 
3. Ganska svårt 
4. Mycket svårt 
5. Jag röstade inte 

 6. Vet ej (spontant) 
 
 
K16. 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 (spontant) 

 
K17. Övervägde du att rösta på något annat partis eller någon annan grupperings kandidat? 

1. Ja 
2. Nej  Gå till fråga Q13a. 
 
96.  Vet ej (spontant) Gå till fråga Q13a. 
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97.  Vill ej uppge (spontant)  Gå till fråga Q13a. 
 

K18. Vilket parti eller vilken gruppering? VÄLJ ENDAST ETT 

01. Finlands Socialdemokratiska Parti  
02. Samlingspartiet 
03. Sannfinländarna 
04. Centern i Finland 
05. Gröna förbundet 
06. Vänsterförbundet 
07. Svenska folkpartiet i Finland 
08. Kristdemokraterna i Finland 
09. Blå framtid 
10. Något annat parti eller någon annan gruppering, vilket/vilken? (öppet svar) 

 
96.  Vet ej (spontant) 
97.  Vill ej uppge (spontant) 
 
 
 
 

Q13a. Röstade du för fyra år sedan, i riksdagsvalet 2015? 

1. Ja 
5. Nej  Gå till fråga Q14a. 
6.  Hade inte rösträtt i föregående val  Gå till fråga Q14a. 
7.  Vill ej uppge (spontant)  Gå till fråga Q14a. 
8. Vet ej (spontant)  Gå till fråga Q14a. 
9. Missing 

 

Q13b. Vilket partis eller vilken grupperings kandidat röstade du på då?  

01. Centern i Finland 
02. Sannfinländarna 
03. Samlingspartiet 
04. Finlands Socialdemokratiska Parti 
05. Gröna förbundet 
06. Vänsterförbundet  
07. Svenska folkpartiet i Finland 
08. Kristdemokraterna i Finland 
09. Något annat parti eller någon annan gruppering, vilket/vilken? (öppet svar) 
 
96. Röstade blankt  
97. Vet ej (spontant)  
98. Vill ej uppge (spontant)  
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99. Missing 
 

Q14a. Somliga säger att det inte spelar någon roll vilka som sitter vid makten. Andra säger att det 
spelar en stor roll vilka som sitter vid makten. Om du använder skalan på kortet, vilken är din 
uppfattning? (KORT) 
 
 

1.  Det spelar inte någon roll vilka som sitter vid makten 
2. 
3. 
4. 
5.  Det spelar en stor roll vilka som sitter vid makten 
 
7. Vill ej uppge (spontant) 
8. Vet ej (spontant) 
9. Missing 

 
 
 
 
 
Q14b. Somliga säger att oavsett vem folk röstar på spelar det inte någon roll för vad som händer. 
Andra säger att vem folk röstar på kan spela en stor roll för vad som händer. Om du använder 
skalan på kortet, vilken är din uppfattning? (KORT) 
 

1. Vem folk röstar på spelar inte någon roll för vad som händer 
2. 
3. 
4. 
5. Vem folk röstar på kan spela en stor roll för vad som händer 
 
7. Vill ej uppge (spontant) 
8. Vet ej (spontant) 
9. Missing 

 
Q15. Vad anser du om följande (politiska) partier på en skala från 0–10, där 0 betyder att du ogillar 
ett parti starkt och 10 att du gillar ett parti starkt. (KORT) 
 

00. Ogillar starkt 
01.    
02.   
03.   
04.   
05.   
06.   
07.   
08.   
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09.   
10.  Gillar starkt  

 
96. Har inte hört talas om partiet 
97. Vill ej uppge (spontant) 
98. Vet inte tillräckligt mycket om partiet / Kan inte bedöma partiet på skalan 
99. Missing 

 
Q15a. Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)  
Q15b. Samlingspartiet (Saml) 
Q15c. Sannfinländarna (Sannf) 
Q15d. Centern i Finland (C) 
Q15e. Gröna förbundet (Gröna) 
Q15f.  Vänsterförbundet (VF) 
Q15g. Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 
Q15h. Kristdemokraterna i Finland (KD) 
Q15i. Blå framtid (Blå) 
 
 
 
 
Q16. Vad anser du om partiernas ordförande på en skala från 0–10, där 0 betyder att du ogillar 
ordföranden starkt och 10 att du gillar ordföranden starkt. (KORT) 
 

00. Ogillar stark 
01.    
02.   
03.   
04.   
05.   
06.   
07.   
08.   
09.   
10.  Gillar starkt 

 
96. Har inte hört talas om partiets ordförande 
97. Vill ej uppge (spontant) 
98. Vet inte tillräckligt mycket om partiordföranden / Kan inte bedöma partiordföranden 
på skalan 
99. Missing 

 
Q16a. Antti Rinne (SDP) 
Q16b. Petteri Orpo (Saml) 
Q16c. Jussi Halla-aho (Sannf) 
Q16d. Juha Sipilä (C) 
Q16e. Pekka Haavisto (Gröna) 
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Q16f. Li Andersson (VF) 
Q16g. Anna-Maja Henriksson (SFP) 
Q16h. Sari Essayah (KD) 
Q16i. Sampo Terho (Blå) 
 
Q17. I politiken talar man ibland om vänster och höger. Vi använder en skala där noll står för 
vänster och tio står för höger. Var skulle du placera följande partier på denna skala? (KORT) 
 

00. Vänster 
01.  
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. Höger 
 
95. Känner inte till uppdelningen vänster-höger (spontant) 
96. Har inte hört talas om partiet (spontan) 
97. Vill ej uppge (spontant) 
98. Vet ej var (spontant) 
99. Missing 
 

 
Q17a. Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 
Q17b. Samlingspartiet (Saml) 
Q17c. Sannfinländarna (Sannf) 
Q17d. Centern i Finland (C) 
Q17e. Gröna förbundet (Gröna) 
Q17f. Vänsterförbundet (VF) 
Q17g. Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 
Q17h Kristdemokraterna i Finland (KD) 
Q17i. Blå framtid (Blå) 
 
 
Q18. Var skulle du placera dig själv på samma skala? 
 

00. Vänster 
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
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07. 
08. 
09. 
10. Höger 
 
95. Känner inte till uppdelningen vänster-höger (spontant) 
97. Vill ej uppge (spontant) 
98. Vet ej var (spontant) 
99. Missing 
 

Q21. Hur nöjd är du med hur demokratin fungerar i Finland? 
 

1. Mycket nöjd 
2. Ganska nöjd 
4. Inte särskilt nöjd 
5. Inte alls nöjd 
 
7. Vill ej uppge (spontant) 
8. Vet ej (spontant) 
9. Missing. 
 

K19. Vad var egentligen viktigast för dig när du röstade, partiet eller kandidaten? 
 

1. Partiet var viktigare 
2. Kandidaten var viktigare  
96. Vet ej (spontant) 

 
K20. Vilken betydelse hade följande skäl för ditt partival i detta riksdagsval? 
 

1. Avgörande betydelse 
2. Stor betydelse 
3. Viss betydelse 
4. Ingen betydelse 
96. Vet ej (spontant) 
 

K20_1 Partiets representanters uppträdande i TV:s valprogram 
K20_2 Partiet arbetar för den yrkesgrupp som jag själv tillhör 
K20_3 Partiet har en bra partiledare 
K20_4 Partiets värdegrund 
K20_5 Partiet har en bra linje i många av de frågor som har varit aktuella 
K20_6 Partiet har kompetenta personer som kan sköta den politik som bedrivs i landet 
K20_7 Partiets agerande under den senaste mandatperioden 
K20_8 Partiets lyckade valkampanj 
K20_9 Partiets ledare var enligt min mening bäst lämpad som statsminister 
K20_10 Jag ville påverka regeringens sammansättning 
K20_11 Någon i min familj röstade på partiet 
K20_12 En vän röstade på partiet 
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K20_13 Rekommendationer i ett eller flera kandidattest på internet (s.k. valkompasser) 
K20_14 Partiet håller oftast sina vallöften  
 
K21. Hur stor betydelse hade följande omständigheter för ditt kandidatval? 
 

1. Avgörande betydelse 
2. Stor betydelse 
3. Viss betydelse 
4. Ingen betydelse 
 

 96. Vet ej (spontant) 
 
 
K21_1 Kandidatens ålder 
K21_2 Kandidatens kön 
K21_3 Kandidatens utbildning 
K21_4 Kandidatens bostadsort 
K21_5 Kandidatens tidigare erfarenhet av politik 
K21_6 Kandidatens trovärdighet 
K21_7 Kandidatens förmåga att driva frågor 
K21_8 Kandidatens utseende och stil 
K21_9 Kandidatens förmåga att tala och framträda 
K21_10 Kandidaten var sedan tidigare offentligt känd 
K21_11 Kandidatens åsikter och ställningstaganden 
K21_12 Kandidatens partitillhörighet 
K21_13 Kandidatens valkampanj och valreklam 
K21_14 Kandidatens möjligheter att bli invald 
K21_15 Kandidatens öppenhet kring sin valfinansiering 
K21_16 Kandidatens svar i kandidattest på internet (s.k. valkompasser) 
K21_17 Kandidatens eller hans/hennes partis allmänna synlighet på internet och i sociala 
medier 
K21_18 Någon i min familj röstade på partiet 
K21_19 En vän röstade på kandidaten 
 
K22. Om kandidaten du röstade på hade representerat ett annat parti, skulle du i så fall också ha 
röstat på honom/henne? 
 

1. Ja 
2. Jag skulle ha röstat på kandidaten om han/hon hade representerat ett annat parti som 
passar mig 
3. Nej, jag skulle inte ha röstat på kandidaten ifall han/hon hade representerat något 
annat parti  
96. Vet ej (spontant) 

 
K23. Vi har här kandidatlistan för din valkrets. Är du villig att berätta vilken kandidat du röstade på i 
riksdagsvalet? Det är helt frivilligt och konfidentiellt att svara. 
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1. Ja  Gå till fråga K24  
2. Nej  Gå till fråga K25 

 
K24.  Vilken kandidat röstade du på?  Gå till fråga K27 efter svaret  
 
 
K25. Röstade du på en kandidat av samma kön som du själv? 
 

1. Ja 
2. Nej  
96. Vet ej (spontant)  

 
K26. Hur gammal är den kandidat som du röstade på? 
 

1. Ungefär lika gammal som jag själv 
2. Betydligt yngre än jag själv 
3. Betydligt äldre än jag själv  
96. Vet ej (spontant) 

 
K27. Röstade du på samma kandidat i föregående riksdagsval? 
 

1. Ja 
2. Nej 
96. Vet ej (spontant) 

 
K28. På vilket sätt kände du till den kandidat som du röstade på? 
 

1. Jag kände kandidaten personligen 
2. En vän, bekant eller släkting kände kandidaten personligen 
3. Genom media kände jag till kandidaten redan innan valkampanjen 
4. Jag röstade på kandidaten på basis av valkampanjen 
5. Jag valde kandidaten utan att känna till honom/henne närmare  
96. Vet ej (spontant) 

 
K29. När bestämde du dig för det parti som du röstade på? (KORT) 
 

1. Samma dag som jag röstade 
2. Några dagar innan jag röstade 
3. En till två veckor innan jag röstade 
4. En till två månader innan jag röstade 
5. Jag bestämde mig redan före årsskiftet 
6. Jag röstar alltid på samma parti i riksdagsval  
96. Vet ej (spontant) 

 
K30. När bestämde du dig för den kandidat som du röstade på? (KORT) 
 

1. Samma dag som jag röstade 
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2. Någon dag innan jag röstade 
3. En till två veckor innan jag röstade 
4. En till två månader innan jag röstade 
5. Jag bestämde mig redan före årsskiftet  
96. Vet ej (spontant) 
 

K31. 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 Man kan inte vara försiktig nog 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 Man kan lita på de flesta människor 
 
96 Vet ej (spontant) 

 
K32. I vilken utsträckning har du förtroende för följande aktörer? Ange ditt förtroende för varje 
aktör på en skala från 0 till 10, där 
 

0. ”har inte alls förtroende” 
10. ”har fullständigt förtroende” 

(KORT)  
 
 K32_1 Republikens president 
 K32_2 Politiska partier 
 K32_3 Riksdagen 
 K32_4 Finlands regering (statsrådet) 
 K32_5 Politiker 
 K32_6 Europeiska unionen 
 K32_7 Rättsväsendet 
 K32_8 Statliga och kommunala tjänstemän 
 K32_9 Evangelisk-lutherska kyrkan 
 K32_10 Polisen 
 K32_11 Fackföreningar 
 K32_12 Massmedier 
 K32_13 Banker 
 K32_14 Storföretag 
 K32_15 Universitet och forskningsinstitut 
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K33. Frågor som mäter politisk kunskapsnivå (K33_1 – K33_5) 
 
K33_1 Vem av följande var finansminister i Finlands regering före riksdagsvalet? 
 

1. Paula Risikko  
2. Petteri Orpo  
3. Antti Rinne  
4. Anne Berner  
96. Vet ej (spontant)  

 
K33_2 Hur hög var arbetslösheten i Finland i februari 2019 enligt statistikcentralen? 
  
 1. 2,1% 
 2. 4,9% 
 3. 7,4% 
 4. 11,5% 

96. Vet ej (spontant)  
 
K33_3 Vilket av följande partier är näst störst i den nyvalda riksdagen, mätt i antalet 
riksdagsmandat? 

1. SDP 
2. Sannfinländarna 
3. Samlingspartiet 
4. Centern 

96. Vet ej (spontant)  
 
K33_4 Vem är ordförande för den europeiska kommissionen? 
 

1. José Manuel Barroso  
2. Angela Merkel  
3. Jean-Claude Juncker  
4. Donald Tusk  
96. Vet ej (spontant) 
 

K33_5 Vad menar man enligt din uppfattning med ett parlamentariskt statsskick? 
 

1. Folkstyre 
2. Att riksdagen har regeringens förtroende 
3. Att regeringen har riksdagens förtroende 
4. Att regeringen har presidentens förtroende 
96. Vet ej (spontant)  

 
 
 
TAUSTAMUUTTUJAT 
 
D1. Ditt födelseår (öppen fråga) 



20(25) 
 

D2. Kön? 
 
 1. Man 
 2. Kvinna 
 3. Annat (spontant) 
 7. Vill ej uppge (spontant) 
 9. Missing 
 
D3. Vilken är din högsta utbildningsgrad eller examen? 
 
 1. Grundskola, klasserna 1–6, folkskola 

2. Grundskola, klasserna 7–9, 10, mellanskola 
3. Kort yrkesutbildning (yrkesskola, -institut, -kurs) 
4. Yrkesutbildning på institutnivå 
5. Studentexamen 
6. Yrkeshögskoleexamen eller motsvarande 
7. Universitetsexamen (kandidat eller magister) 
8. Vetenskaplig forskarexamen 
96. Ingen utbildning  
97. Vill ej uppge (spontant) 
 98. Vet ej (spontant) 
99. Missing 

 
D4. Civilstånd 
 
 1. Gift eller i registrerat partnerskap 

2. Änka/änkling 
3. Frånskild eller separerad 
4. Ogift 
5. Sambo 
6. Annat 
 

 7. Vill ej uppge (spontant) 
 8. Vet ej (spontant) 
 9. Missing 
 
D33. Hur är ditt allmänna hälsotillstånd? 
 

1. Mycket gott 
2. Gott 
3. Hyggligt 
4. Dåligt 
5. Mycket dåligt 
96. Vet ej (spontant) 

 
D5. Är du medlem i något fackförbund? Om ja, hur aktiv är du i dess verksamhet? 
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 1. Nej  D35 
 2. Ja, men deltar inte i dess verksamhet D34 
 3. Ja, och deltar lite i dess verksamhet D34 
 4. Ja, och deltar aktivt i dess verksamhet D34 
 96. Vet ej (spontant)  D35 
 
D34. Till vilken av följande fackliga centralorganisationer hör ditt fackförbund? 
 

1. FFC 
2. FTFC 
3. AKAVA 
4. MTK + SLC 
5. Annan. Vilken?  
96. Vet ej (spontant) 

 
D35. Bortsett från arbets- eller yrkesrelaterade föreningar, hur många föreningar är du medlem i? 
(Betalande medlem) 
 

1. Ingen 
2. En eller två föreningar 
3. Tre eller fler föreningar  
96. Vet ej (spontant) 

 
D06. Vilket av följande stämmer in på din livssituation? 
 

1. Heltidsarbetande (minst 32 timmar per vecka) 
2. Halvtidsarbetande (15–31 timmar per vecka) 
3. Deltidsarbetande (under 15 timmar per vecka) 
4. Arbetslös 
5. Studerande eller skolelev 
6. Pensionerad på grund av ålder eller tjänsteår 
7. Sköter hushållet  
8. Pensionerad på grund av sjukdom eller skada 
9. I militär- eller civiltjänstgöring 
10. Föräldraledig eller vårdledig 
11. Närståendevårdare 
12. Något annat. Vad? 
 
97. Vill ej uppge (spontant) 
96. Vet ej (spontant) 
99. Missing  

 
 
 
D07. Vilket är ditt nuvarande eller senaste yrke? Uppge ditt huvudsakliga yrke så noggrant som möjligt, 
t.ex. elektronikmontör (hellre än montör). Uppge yrkesbeteckning, inte examensbenämning. (öppen 
fråga) 
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D07a. Till vilken yrkesgrupp anser du dig i första hand höra? 
 

 1. Lantbruks-, jordbruksföretagare 
 2. Egenföretagare, arbetsgivare, yrkesutövare 
 3. Ledande ställning i annans tjänst  

4. Högre tjänsteman 
 5. Lägre tjänsteman 
 6. Arbetstagare 
 7. Pensionär  Gå till D20 
 8. Skolelev, studerande  Gå till D20 

 9. Hemmamamma eller hemmapappa  Gå till D20 
 10. Arbetslös  Gå till D20 
 11. Annan  Gå till D20 
 
 
 
D13. OM du ARBETAR: Inom vilken sektor arbetar du? 
  

1. Stat, kommun eller församling 
2. Privatföretag 
3. Företag som helt eller delvis ägs av stat eller kommun 
4. Tredje sektorn (t.ex. icke vinstbringande organisation)  
96. Vet ej (spontant) 

 
D14. Vilket är din makes/makas nuvarande eller senaste yrke? (öppen fråga)?   
 
 
D09. Hur stora är ditt hushålls sammanlagda bruttoinkomster per år (inkomster före skatt) 
inklusive skattepliktiga socialförmåner? 
 
D20. Hur många personer bor i ditt hushåll? Totalt: ________ personer 
 
D21b. Hur många av dessa är barn eller ungdomar i åldern 7–17 år: Totalt: ____ personer 
 
D21c. Hur många av dessa är barn i åldern 0–6 år: Totalt ____ personer 
 
D11. Hur ofta går du i kyrkan, om du bortser från bröllop, begravningar och liknande? 
  

1. Aldrig 
2. En gång om året 
3. 2–11 gånger om året 
4. En gång i månaden 
5. Två gånger i månaden eller oftare 
6. En gång i veckan eller oftare 
 

 7. Vill ej uppge (spontant) 
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 8. Vet ej (spontant) 
 9. Missing 

 
 
D23. Hur religiös är du? 
 

1. Inte alls religiös 
2. Inte speciellt religiös 
3. Ganska religiös 
4. Mycket religiös 
 
7. Vill ej uppge (spontant) 
8. Vet ej (spontant) 
9. Missing 

 
 
D10. Är du medlem av någon kyrka eller något religiöst samfund? 
 
 1 Evangelisk-lutherska kyrkan 

2 Ortodoxa kyrkan 
3 Romersk-katolska kyrkan 
4. Annan kyrka eller annat religiöst samfund. Vilket? 
5. Jag hör inte till kyrkan eller något annat religiöst samfund 
 

 97. Vill ej uppge (spontant) 
 96. Vet ej (spontant) 
 99. Missing  
 
D37. Modersmål 
 
 1. Finska 
 2. Svenska 
 3. Något annat språk. Vilket?_________ 
 
D16. Vilket eller vilka språk används främst i ditt hem? 
  
 1. Bara finska 

2. Bara svenska 
3. Finska och svenska 
4. Finska och något annat språk 
5. Svenska och något annat språk 
6. Bara andra språk än finska och svenska 
 
997. Vill ej uppge (spontant) 

 998. Vet ej (spontant) 
 999. Missing  
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D38. Anser du att du hör till en etnisk minoritetsgrupp i Finland? 
  

1. Ja, lägg till: till vilken grupp? (öppen fråga) 
 2.   Nej 
 96. Vet ej (spontant) 
 
D15. Är dina föräldrar eller någondera av dem födda i ett annat land än Finland?  

1. Ja 
2. Nej 
997. Vill ej uppge (spontant) 
998. Vet ej (spontant) 
999. Missing 

 
 
D17. Hemkommun (där du har rösträtt) (intervjuaren har kommunkod) 
 
D19. Bor du i… 

 
1. Centrum av en stor stad (mer än 100 000 invånare) 
2. Centrum av en mindre stad (mindre än 100 000 invånare) 
3. En förstad eller förort 
4. Kommuncentrum eller annan tätort 
5. Glesbygden på landet  
 
7. Vill ej uppge (spontant) 
8. Vet ej (spontant) 
9. Missing 
 

D23. Inom vilket postnummerområde bor du? Postnummer: (öppen) 
 
D40. Bodde du inom samma valkrets som nu vid senaste riksdagsvalet år 2015? 
 

1. Ja 
2. Nej 
96. Vet ej (spontant) 

 
 
D41. Har du varit arbetslös under de senaste 12 månaderna? 
  
 1. Nej 
 2. Ja, tillsammans ungefär ____ månader 
 96. Vet ej (spontant) 
 
 
 
REKRY1 Villig att svara på drop-offen? (Tähän mittauslaitoksen muotoilu)  
 1. Ja 
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 2. Nej 


