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Finländarna och miljövården

Bästa mottagare!

Miljöproblemen blir globala bl.a. som en följd av att klimatet blir varmare allt snabbare.
Liksom en stor del av världens länder har Finland anslutit sig till FN:s klimatkonven-
tion. Den förutsätter att miljövården effektiveras och att koldioxidutsläppen begränsas.
Om målen skall kunna nås är det nödvändigt att veta vad medborgarna anser om
miljöfrågor. Finland är med om en omfattande förfrågan till medborgarna i mer än 30
länder. Syftet med undersökningen är att försöka medverka till att medborgarnas
åsikter tas i betraktande då miljöpolitiken planeras.

En statistiskt representativ grupp finländare i åldern 15–74 år har uttagits till under-
sökningen ur det centrala befolkningsregistret. Ni är en i gruppen. Det är viktigt att alla
som hör till urvalet deltar i undersökningen. Undersökningen görs i samarbete med
Tammerfors universitet. Statistikcentralen gör förfrågan och ansvarar för att uppgifter-
na behandlas konfidentiellt då de registreras. Innan materialet överlåts till forskare och
internationella dataarkiv eliminerar Statistikcentralen alla uppgifter som gör det möjligt
att identifiera enskilda uppgiftslämnare. Resultaten publiceras i form av forsknings-
rapporter och statistiktabeller.

Allas svar är viktiga med tanke på att resultaten så tillförlitligt som möjligt skall beskri-
va finländarnas åsikter om miljön. En förutsättning för att förfrågan skall vara statistiskt
tillförlitlig är att frågorna besvaras av den som får brevet.

Vi ber Er fylla i blanketten och posta den till Statistikcentralen i det bifogade kuvertet
inom en och en halv vecka. Portot är betalt.

Ytterligare upplysningar om undersökningen får Ni av forskare Marko Ylitalo på Stati-
stikcentralen (tfn 09 – 1734 3560).

Vi tackar på förhand för Er medverkan!

Veijo Notkola
Utvecklingschef

Lösgör
pärmbladet
från själva
förfrågan vid
den strecka-
de linjen
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Finländarna och miljövården

Blankettanvisningar

Ringa vid varje fråga in siffran vid det alternativ som bäst svarar mot Er egen åsikt. I
några av frågorna skall svaret skrivas på de rader som reserverats för ändamålet.

Exempel på en fråga där ett av alternativen skall ringas in:

Hur bekymrad är Ni över följande företeelser i Er egen kommun?
Mycket

bekymrad
Litet

bekymrad
Inte alls

bekymrad
Kan inte

säga

a) dricksvattenkvaliteten ..... 1 2 3 6

b) trafikbullret ...................... 1 2 3 6

I många av frågorna finns det flera delfrågor och det är meningen att Ni skall svara på
dem alla. Välj i varje fråga eller delfråga bara ett alternativ.

I slutet av blanketten finns det frågor som bara gäller dem som arbetar eller dem som
har en make/maka/sambo.

Om Ni i misstag eller av någon annan orsak antecknar fel alternativ kan Ni ändra Er
genom att stryka över det. Var vänlig och kontrollera att Ni svarat på alla frågor innan
Ni postar blanketten.

Återsänd blanketten till Statistikcentralen i det bifogade kuvertet.

I den här undersökningen avser miljön både naturen och människans livsmiljö.
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Till en början några frågor som gäller Er och Ert hushåll:
Ringa in numret på det alternativ som Ni anser vara lämpligast eller skriv svaret i det utrymme som reserverats för det.

1. Kön?
man ................................. 1
kvinna.............................. 2

2. Födelseår? 19

3. Är Ni för närvarande…

ogift ................................. 1 frånskild .......................... 5
gift ................................... 2 änka/änkling ................... 6
sambo ............................. 3 annan ............................. 7
i hemskillnad ................... 4

4. Hur många personer bor det med Er i samma hushåll? personer
Räkna med Er själv.

5. Antalet 6–17-åriga personer i Ert hushåll? 6–17-åringar

6. Antalet  under 6-åriga barn i Ert hushåll? under 6-åringar

7. Bor Ni?
i stadscentrum............................................... 1

i förort eller närheten av en storstad ............. 2

i kommuncentrum eller annan tätort ............. 3

i glesbygd på landsorten............................... 4

De följande frågorna gäller samhället i allmänhet:

8. Vad anser Ni om följande påståenden?
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst svarar mot Er åsikt.

Helt av
samma

åsikt

Av sam-
ma åsikt

Varken av
samma
eller av

annan åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Privat företagsamhet är det
bästa sättet att lösa Finlands
ekonomiska problem................. 1 2 3 4 5 6

b) Det är statsmaktens uppgift
att minska
inkomstskillnaderna mellan
hög- och låginkomsttagare........ 1 2 3 4 5 6
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9. Vilket av de följande är det viktigaste som borde prioriteras i det finländska samhället?
Ringa in BARA det alternativ som Ni anser viktigast.

bevara lag och ordning i landet ................................................... 1
ge vanliga människor mer inflytande i politiskt beslutsfattande .. 2
motarbeta prishöjningar............................................................... 3
värna om yttrandefriheten............................................................ 4

kan inte säga ............................................................................... 5

10. Och vad anser Ni att är det näst viktigaste som borde prioriteras i det finländska samhället?
Ringa in BARA ett alternativ.

bevara lag och ordning i landet ................................................... 1
ge vanliga människor mer inflytande i politiskt beslutsfattande .. 2
motarbeta prishöjningar............................................................... 3
värna om yttrandefriheten............................................................ 4

kan inte säga ............................................................................... 5

De följande frågorna gäller miljön:

11. Vad anser Ni om följande påståenden?
Ringa på varje in rad det alternativ som bäst svarar mot Er åsikt.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma
eller av

annan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Vi förlitar oss för mycket på vetenskapen och inte
tillräckligt på känslor och tro.................................... 1 2 3 4 5 6

b) På det hela taget gör den moderna vetenskapen
mer skada än nytta.................................................. 1 2 3 4 5 6

c) Den moderna vetenskapen kommer att lösa våra
miljöproblem utan att vi behöver ändra vårt
levnadssätt särskilt mycket ..................................... 1 2 3 4 5 6

12. Och vad anser Ni om de följande påståendena?
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst svarar mot Er åsikt.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma
eller av

annan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Vi bekymrar oss för mycket över miljöns framtid
och inte tillräckligt mycket om dagens priser och
arbetstillfällen .......................................................... 1 2 3 4 5 6

b) Nästan allt i vårt nuvarande levnadssätt skadar
naturen och vår livsmiljö.......................................... 1 2 3 4 5 6

c) Folk bekymrar sig för mycket om att människans
framsteg skadar miljön ............................................ 1 2 3 4 5 6

med ordet ”miljö” avses utöver naturen också människornas livsmiljö
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13. Vad anser Ni om de följande påståendena?
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst svarar mot Er åsikt.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken
av sam-
ma eller
av an-

nan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) För att kunna skydda miljön behöver Finland
ekonomisk tillväxt .................................................... 1 2 3 4 5 6

b) Det är rätt att utföra medicinska djurförsök, om
det kan rädda människoliv ...................................... 1 2 3 4 5 6

c) Ekonomisk tillväxt skadar alltid miljön..................... 1 2 3 4 5 6
d) Jorden kan helt enkelt inte bära befolknings-

tillväxten om den fortsätter i nuvarande takt ........... 1 2 3 4 5 6

14. Ringa in det alternativ som närmast svarar mot Er egen åsikt.

Naturen är helig eftersom den är skapad av Gud ............. 1

Naturen är helig eller andlig i sig själv............................... 2

Naturen är viktig, men inte andlig eller helig ..................... 3

Kan inte säga..................................................................... 4

15. Hur villig skulle Ni vara att göra följande uppoffringar för miljön?
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst svarar mot Er åsikt.

Är Ni villig:
Mycket

villig
Ganska

villig
Varken

villig
eller

ovillig

Ganska
ovillig

Mycket
ovillig

Kan inte
säga

a) Att betala mycket högre priser för att värna om
miljön....................................................................... 1 2 3 4 5 6

b) Att betala mycket högre skatter för att värna om
miljön....................................................................... 1 2 3 4 5 6

c) Att pruta på Er egen levnadsstandard för att
värna om miljön....................................................... 1 2 3 4 5 6

16. Vad anser Ni om följande påståenden?
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst svarar mot Er åsikt.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma
eller av

annan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Det är helt enkelt för svårt för någon som jag att
göra särskilt mycket för miljön................................. 1 2 3 4 5 6

b) Jag gör det som är rätt för miljön, även om det
kostar mera eller tar längre tid ................................ 1 2 3 4 5 6

c) Det finns viktigare saker att göra här i livet än att
skydda miljön .......................................................... 1 2 3 4 5 6

d) Det är ingen idé att jag gör vad jag kan för miljön,
om inte andra också gör det ................................... 1 2 3 4 5 6

e) Många påståenden om miljöhot är överdrivna........ 1 2 3 4 5 6

17. Hur sanna anser Ni att de följande påståendena är?
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst svarar mot Er åsikt.

Absolut sant Troligen sant Inte sant Absolut inte
sant

Kan inte
säga

a) Antibiotika kan döda bakterier, men inte virus ......... 1 2 3 4 5
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b) Människan härstammar från tidigare djurarter ......... 1 2 3 4 5
c) Alla kemikalier kan orsaka cancer, om man äter

tillräckligt mycket av dem ......................................... 1 2 3 4 5
d) Den som utsätts för någon som helst grad av

radioaktivitet kommer med säkerhet att dö som ett
resultat av detta........................................................ 1 2 3 4 5

e) Växthuseffekten förorsakas av ett hål i jordens
atmosfär ................................................................... 1 2 3 4 5

f) Varje gång vi använder kol, olja eller gas bidrar vi
till växthuseffekten.................................................... 1 2 3 4 5

18. Hur farliga anser Ni att de följande är?
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst svarar mot Er åsikt.

Ytterst farli-
ga

Mycket
farliga

Ganska
farliga

Inte så
farliga

Inte alls
farliga

Kan inte
säga

a) Luftföroreningarna från bilar i
allmänhet för miljön ................................ 1 2 3 4 5 6

b) Luftföroreningarna från bilar för Er
eller Er familj .......................................... 1 2 3 4 5 6

19. Hur farliga för miljön anser Ni att de följande är helt allmänt taget?
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst svarar mot Er åsikt.

Ytterst farli-
ga

Mycket
farliga

Ganska
farliga

Inte så
farliga

Inte alls
farliga

Kan inte
säga

a) Luftföroreningar från industrin ................ 1 2 3 4 5 6

b) Bekämpningsmedel och kemikalier
som används i jordbruket ....................... 1 2 3 4 5 6

c) Utsläpp i Finlands älvar, sjöar och
vattendrag .............................................. 1 2 3 4 5 6

d) Höjningen av jordens temperatur som
förorsakats av växthuseffekten .............. 1 2 3 4 5 6

e) Genmanipulering av vissa sädesslag .... 1 2 3 4 5 6

f) Kärnkraftverk.......................................... 1 2 3 4 5 6



7

20. Hur sannolikt tror Ni det är att det inom de närmaste fem åren inträffar en kärnkraftsolycka som förorsakar långsiktiga
skador på miljön i många länder?
Ringa in det alternativ som bäst svarar mot Er åsikt.

mycket sannolikt ...................................................... 1

sannolikt................................................................... 2

osannolikt................................................................. 3

mycket osannolikt .................................................... 4

kan inte säga ........................................................... 5

21. Ringa in det alternativ som närmast svarar mot Er åsikt.

Regeringen borde låta vanliga människor själva bestämma
hur miljön skall skyddas............................................................... 1

Regeringen borde med lagstiftning tvinga vanliga människor
att skydda miljön, även om det inkräktar på rätten att fatta
egna beslut .................................................................................. 2

Kan inte säga ............................................................................... 3

22. Ringa in det alternativ som närmast svarar mot Er åsikt.

Regeringen borde låta affärsföretagen själva bestämma hur
miljön skall skyddas, även om de inte alltid fungerar rätt ............ 1

Regeringen borde med lagstiftning tvinga affärsföretagen att
skydda miljön, även om det inkräktar på rätten att fatta egna
beslut............................................................................................ 2

Kan inte säga ............................................................................... 3

23. Vissa länder gör mer än andra för att skydda världens miljö. Tycker Ni att Finland deltar aktivt i den globala miljövår-
den?
Ringa in det alternativ som bäst svarar mot Er åsikt.

mer än tillräckligt............................................ 1
lagom ............................................................. 2
för litet ............................................................ 3

kan inte säga ................................................. 4

24. Vem av dessa två tycker Ni att på det hela taget främjar miljövården mera?
Ringa in det alternativ som bäst svarar mot Er åsikt.

näringslivet..................................................... 1
eller

vanliga människor.......................................... 2

vardera lika mycket........................................ 3
kan inte säga ................................................. 4
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25. Vilken av de följande instanserna tycker Ni att anstränger sig mera för att främja miljövården?
Ringa in det alternativ som bäst motsvarar Er årsikt.

regeringen...................................................... 1
eller

näringslivet..................................................... 2

båda lika mycket ............................................ 3
kan inte säga ................................................. 4

26. Och vilken av de två följande tycker Ni att anstränger sig mera för att främja miljövården?
Ringa in det alternativ som bäst motsvarar Er årsikt.

vanliga människor.......................................... 1
eller

regeringen...................................................... 2

båda lika mycket ............................................ 3
kan inte säga ................................................. 4

27. Är Ni av samma åsikt eller av annan åsikt om följande påståenden?
Ringa på varje rad inte det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Helt av
samma

åsikt

Av sam-
ma åsikt

Varken av
samma
eller av

annan åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) När det gäller miljöproblem borde det
finnas internationella avtal som Finland
och andra länder skulle vara tvungna att
följa................................................................ 1 2 3 4 5 6

b) Fattiga länder kan inte förväntas göra lika
stora insatser som rika länder för att värna
om miljön....................................................... 1 2 3 4 5 6

c) Den ekonomiska tillväxten i Finland
kommer att hämmas om vi inte ser efter
miljön bättre................................................... 1 2 3 4 5 6

28. Hur stort förtroende har Ni för att följande instanser ger korrekt information om orsakerna till miljöfarliga utsläpp?
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Stort för-
troende

Ganska
stort för-
troende

Visst för-
troende

Inte sär-
skilt stort

förtroende

Inget
förtroende

alls

Kan inte
säga

a) näringslivet ..................................... 1 2 3 4 5 6

b) miljöorganisationer ......................... 1 2 3 4 5 6

c) ministerier....................................... 1 2 3 4 5 6

d) dagstidningar.................................. 1 2 3 4 5 6

e) radio och TV................................... 1 2 3 4 5 6

f) universitet och andra obundna
forskningsorganisationer ................ 1 2 3 4 5 6

g) Europeiska unionen ....................... 1 2 3 4 5 6
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29. Ringa in det alternativ som närmast motsvarar Er åsikt.

Väldigt
mycket

Mycket Varken
mycket

eller litet

Litet Inte alls Kan inte
säga

a) Litar Ni på experterna i frågor som gäller
hot mot miljön?.............................................. 1 2 3 4 5 6

b) Påverkas Er verksamhet i miljöfrågor av
experternas ställningstaganden? .................. 1 2 3 4 5 6

30. Hur ofta sorterar Ni följande avfall för återvinning?
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Alltid Ofta Ibland Aldrig

a) Glas ................................ 1 2 3 4

b) Burkar ............................. 1 2 3 4

d) Dagstidningar.................. 1 2 3 4

31. Hur ofta väljer Ni att inte köra bil av miljöskäl?
Ringa in det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Jag har inte bil eller körkort 0

alltid ......................................................................... 1

ofta........................................................................... 2

ibland ....................................................................... 3

aldrig ........................................................................ 4

32. Är Ni medlem i någon grupp vars viktigaste uppgift är naturskydd eller miljövård?

ja .......................... 1
nej ........................ 2

33. Har Ni under de senaste fem åren…
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Ja Nej
a) skrivit under ett upprop, en adress eller

motsvarande i någon miljöfråga? ............................ 1 2
b) skänkt pengar till en miljöorganisation eller

miljögrupp? .............................................................. 1 2
c) deltagit i en demonstration eller protestaktion i

någon miljöfråga? .................................................... 1 2
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34. Vilket av påståendena nedan ligger närmast Er egen uppfattning om Gud?
Ringa in det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Jag tror inte på Gud............................................ 1
Jag vet inte om det finns någon Gud och jag
tror inte det finns någon möjlighet att få reda
på det.................................................................. 2
Jag tror inte på någon personlig Gud, men jag
tror på en högre makt av något slag................... 3
Ibland tror jag på Gud, ibland inte ...................... 4
Även om jag har mina tvivel, känner jag att jag
tror på Gud.......................................................... 5
Jag vet att Gud finns och jag har inga tvivel
om detta.............................................................. 6

Kan inte säga...................................................... 7
Vill inte svara ...................................................... 8

35. Vad anser Ni om följande påståenden?
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken
av sam-
ma eller
av an-

nan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Regeringen skall omfördela inkomsterna så att
sämre bemedlade får inkomster av bättre
bemedlade............................................................... 1 2 3 4 5 6

b) Det är inte mycket en människa kan göra för att
förändra sitt liv......................................................... 1 2 3 4 5 6

c) Ett av den moderna människans problem är att
hon alltför ofta ifrågasätter auktoriteter ................... 1 2 3 4 5 6

d)
Förmögna människor borde få njuta av sina
pengar ..................................................................... 1 2 3 4 5 6

e) Ibland borde människor följa samvetets röst,
även om det innebär att bryta mot lagen ................ 1 2 3 4 5 6

f) Den privata affärsverksamheten bör regleras så
att allas välfärd kan tryggas .................................... 1 2 3 4 5 6

g) Det finns också sådan ojämlikhet i alla
samhällen, som det är bäst att inte blanda sig i...... 1 2 3 4 5 6

h) Allt som allt förändras världen mot det bättre ......... 1 2 3 4 5 6



Frågorna 36-43 som gäller hållbar utveckling var finansierad av Miljöministeriet. Denna variabler är inte
arkiverad.
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Nu följer några bakgrundsfrågor om Er, och om Ni är gift eller sambor, om Er make/maka:

44. Er grundläggande utbildning?

ännu i skola (grundskola, gymnasium, yrkesskola eller -kurs, institut)............. 1
folkskola ............................................................................................................ 2
grundskola ........................................................................................................ 3
yrkesskola eller –kurs ....................................................................................... 4
gymnasium eller student ................................................................................... 5
yrkesutbildning på institutnivå........................................................................... 6
yrkeshögskola ................................................................................................... 7
högskoleexamen, examen på lägre nivå .......................................................... 8
högskola, examen på högre nivå...................................................................... 9

45. Hur många år har Ni gått i skola om Ni räknar med eventuella universitetsstudier men inte räknar med praktikperioder?

år

46. Vilket av följande alternativ passar bäst in på Er livssituation?
Och om Ni sambor eller är gift, hur är det med makens/makans livssituation?
Ringa in det alternativ som passar bäst.

Själv Maken/
makan

heltidsarbete (mer än 35 timmar per vecka).......................................... 1 1

deltidsarbete (15–34 timmar per vecka) ................................................ 2 2

deltidsarbete (mindre än 15 timmar per vecka) ..................................... 3 3

medhjälpande familjemedlem i familjeföretag ....................................... 4 4

arbetslös ................................................................................................ 5 5

studerande eller skolelev ..........  -> gå till fråga 55 6 6

pensionerad på basis av ålder eller arbetsår......................................... 7 7

pensionerad av annan orsak ................................................................. 8 8

sköter hushållet...................................................................................... 9 9

i bevärings- eller civiltjänst..................................................................... 10 10

föräldraledig ........................................................................................... 11 11
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Det två följande frågorna gäller bara personer som är eller varit yrkesverksamma.

47. Vilket är Ert nuvarande eller senaste yrke, eller det yrke Ni studerar för?
Och om Ni sambor eller är gift, vilket är Er makes/makas nuvarande eller senaste yrke, eller det yrke
han/hon studerar för?
Skriv yrket så noggrant som möjligt!

Själv Maken/makan

48. Inom vilken näring eller näringsgren arbetar eller arbetade Ni senast?
Och om Ni sambor eller är gift, inom vilken näring eller näringsgren arbetar eller arbetade Er
make/maka senast?
Ringa in en näringsgren som passar.

Själv  maken/makan
jord- eller skogsbruk, jakt eller fiske....................................................... 1 1

gruvdrift, utvinning av mineraler, torv- eller grustäkt e.d........................ 2 2

industri, tillverkning ................................................................................ 3 3

el-, gas- och vattenförsörjning ............................................................... 4 4

byggverksamhet..................................................................................... 5 5

detalj- och partihandel samt reparation av motorfordon, personliga
föremål och hushållsartiklar ................................................................... 6 6

hotell- och restaurangverksamhet ......................................................... 7 7

transport, upplagring och datakommunikation....................................... 8 8

finansiering............................................................................................. 10 10

fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster samt företagstjänster ... 11 11

offentlig förvaltning och försvar samt obligatorisk socialförsäkring ....... 12 12

utbildning................................................................................................ 13 13

hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster ................................... 14 14

övriga samhälleliga och personliga tjänster........................................... 15 15

någon annan .......................................................................................... 16 16

kan inte säga.......................................................................................... 17 17
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Följande frågor gäller bara personer som arbetar. Alla andra går till fråga 55 på sidan 14.

49. Vilken är Er normala veckoarbetstid? timmar

50. Vilken är Er yrkesställning?
Ringa in det alternativ som passar bäst.

löntagare ............................................. 1
lantbruksföretagare ............................. 2 -> Om IP har

anställda,
annan företagare................................. 3 -> hur många är de? anställda

51. Har Ni underställda (eller anställda), dvs. sådana som i sitt arbete är Era direkta underlydande?
Ringa in det alternativ som passar bäst.

Ja ........................................................ 1
Nej ...................................................... 2

Kan inte säga...................................... 3

52. Kan Ni inverka mycket, ganska mycket, litet eller inte alls:
Ringa på varje rad in det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Mycket Ganska
mycket

Litet Inte alls Kan inte
säga

a) På vad som hör till Era arbetsuppgifter?................. 1 2 3 4 5

b) På i vilken ordningsföljd Ni sköter Era
arbetsuppgifter? ......................................................

1 2 3 4 5

c) På arbetstakten? ..................................................... 1 2 3 4 5

d) På arbetsmetoderna?.............................................. 1 2 3 4 5

e) På hur arbetet fördelas mellan olika personer? ...... 1 2 3 4 5

f) På vem Ni arbetar med? ......................................... 1 2 3 4 5

g) På anskaffning av apparater? ................................. 1 2 3 4 5

53. År Ni anställd av staten, en kommun, ett statligt företag eller ett privat företag?
Ringa in det alternativ som passar bäst.

staten ........................................ 1
kommun eller
kommunförbund........................ 2

offentligt företag ........................ 3

privat (eller eget) företag........... 4

kan inte säga............................. 5

54. Är Ni medlem i något fackförbund?
Ringa in det alternativ som passar bäst.

Ja ......................... 1
Nej........................ 2
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Följande frågor gäller alla (också personer i åldern 15–17 år).

55. Om det var riksdagsval nu, vilket partis eller vilken annan grupperings kandidat skulle Ni rösta på?
Ringa in det alternativ som passar bäst.

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP).............. 1
Centern i Finland (CENT). ..................................... 2
Samlingspartiet (SAML) ......................................... 3
Vänsterförbundet (VÄNST).................................... 4
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) ....................... 5
Gröna förbundet (GRÖNA) .................................... 6
Finlands Kristliga Förbund (FKF)........................... 7
Sannfinländarna (SAF) .......................................... 8
Reformgruppen (REFO) 9
Något annat parti eller någon annan gruppering ... 10

Jag skulle inte rösta ............................................... 11
Kan inte säga ......................................................... 12
Vill inte säga........................................................... 13

56. I politiska diskussioner talas det ofta om vänstern och högern. Var skulle Ni allmänt taget placera Er egen ståndpunkt
på skalan nedan?
Ringa in det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Vänstern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Högern

57. Hör Ni till kyrkan eller till något religiöst samfund? I så fall till vilken eller vilket?
Ringa in det alternativ som passar bäst.

den evangelisk-lutherska kyrkan ......................................... 1
den ortodoxa kyrkan ............................................................ 2
någon annan kristlig kyrka eller något annat kristligt
samfund ............................................................................... 3
något annat religiöst samfund.............................................. 4

Jag hör inte till kyrkan eller något annat religiöst samfund.. 5

58. Det talas ofta om samhällsklasser eller socialgrupper. Till vilken samhällsklass eller socialgrupp anser Ni att Ni hör?
Ringa in det alternativ som passar bäst.

underklassen.......................................................... 1
arbetarklassen ....................................................... 2
undre medelklassen............................................... 3
övre medelklassen ................................................. 4
överklassen............................................................ 5

Kan inte säga ......................................................... 6
Inte till någon av de här klasserna ......................... 7

59. Hur stora är hushållets sammanlagda månadsinkomster före skatt ( = bruttoinkomsterna)?

mark i månaden

60. Hur stora är hushållets sammanlagda månadsinkomster före skatt ( = bruttoinkomsterna) inklusive skattepliktiga soci-
ala förmåner?

mark i månaden TACK FÖR ER MEDVERKAN!


