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QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2267 Finnish Local Government 2004 : Non-Governmental Organizations 2002

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



Basuppgifter: 
 
  
 1. Föreningens namn          
 
  
 2. Var verkar Er förening huvudsakligen? 
 
  1 Kommun- eller stadsdel 
  2  Hela kommunen 
  3 Flera kommuner 
 
 
  
 3. Hör Er förening till ett regionalt eller riksomfattande förbund? 
 
  1 Nej 2 Ja 
 

 
4. Hur viktigt är det för Er förening med samarbete på följande nivåer i organisationslivet?  
 

 Inte alls  Mycket 
 viktigt  viktigt 

1. Andra lokalföreningar 1 2  3 4 5 
2. Regional- eller kretsorganisation 1  2 3 4 5 
3. Riksomfattande förbund/centralorganisation 1  2 3 4 5 
4. Internationell organisation 1  2 3 4 5 

 
 
 

 5a. Upplever Ni att Er förening i första hand är en 

 1 Ideell förening 

 2 Förening för intressebevakning 

 3 Både ideell förening och förening för intressebevakning 

 4 Svårt att säga 

 

 5b. Avväg tyngdpunkten i Er förenings verksamhet. Inringa rätt alternativ på skalan mellan 
1-5. 

 
 1. Social samvaro   1 2  3   4  5 Intressebevakning 

 2. Social samvaro   1 2 3   4 5  Service/tjänster 

 3. Service/tjänster   1 2 3 4 5 Intressebevakning 

 4. Erbjudande av gratis tjänster   1 2 3 4 5  Produktion av avgiftsbelagda tjänster 

 5. Tjänster för medlemmarna   1 2 3 4 5 Tjänster för utomstående 

 

 

 
 
 



 

Medlemmar och funktionärer 
 
 
 6a. Är medlemmarna i Er förening  
 
 1  Privatpersoner 
 2  Samfund 
 3  Privatpersoner och samfund 
 
 

6b. Vilket var antalet medlemmar i Er förening i slutet av år 2001 
 

 1.  Personmedlemmar        personer 
 2. Organisations- eller samfundsmedlemmar        st. (tilläggsfråga 6c) 
 

 
6c. Är samfundsmedlemmarna i Er förening i huvudsak 
      
    Ja 

  1. Företag  
  2. Föreningar  
  3. Kommuner  
  4. Andra samfund  
 
  
 6d. Uppskatta med 10 procents noggrannhet hur Era personmedlemmar fördelades enligt kön  
  och ålder i slutet av år 2001.  
 
  1. Män     % 
  2.  Kvinnor     % 
  3. Under 18 år        % 
  4. 18 - 64 år     % 
  5 65 år och äldre     % 
 
 
 
 7. Har medlemsantalet i Er förening under de fem senaste åren  
 
  1.  Vuxit      
  2.  Förblivit oförändrat    
  3.  Sjunkit    
  

  

  

 8. Hur stor del av medlemmarna deltar aktivt i föreningens verksamhet?  

 1 Under 1/4 
 2 Minst 1/4 
 3 Minst 1/2 
 4 Minst 3/4 
 5 Praktiskt taget alla  
 
 



 

 
 9a. Hur många av dem som är i Er förenings tjänst nu har lön för huvudsyssla  
  respektive bisyssla?  
 
  1. I huvudsyssla        personer 
  2. I bisyssla    personer 
 
 
 9b. Hur många anställda med hjälp av statens/kommunens sysselsättningsstöd har Er  
  förening haft under det senaste halvåret?     
 
 
 9c. Hur uppfattar ni att det arbete som i sin helhet görs i Er förening fördelas mellan olika  
  arbetsgrupper?  
       Arbetsmängd % 
 
 1. Avlönade funktionärer     

 2. Arvodesberättigade avlönade med arvoden   

 3. Frivilliga föreningsaktiva     
 
 
 

 
Föreningens ekonomi: 
 
 
 10. Hur stora var Er förenings utgifter enligt bokslutet för år 2001 (mk)?  
 
 1. Totalkostnader       mk 

 2. Driftskostnader       mk 
 
 
 
 11a. Fick Er förening inkomster från följande källor år 2001? 
 
 Nej Ja 
 1 2 
 1. Medlemsavgifter   
 2. Inträdesavgifter   
 3. Donationer från privatpersoner   
 4. Donationer från företag   
 5. Bidrag från fonder och stiftelser   
 6. Statliga bidrag (inklusive PAF)   
 7. Bidrag från kommuner/samkommuner   
 8. Försäljning av varor/tjänster   
 9. Bidrag eller överföringar från centralorganisation   
  eller distrikt  
 10. Egen företagsverksamhet   
 11. Avkastning på kapital   
 12. Andra inkomster   
 
 
 
 



 

 

  
 11b. Uppskatta hur stor del av föreningens totala inkomst år 2001 härrörde ur följande  
  källor  
 
 1.  Offentligt stöd (kommuner, församlingar, staten,  
   Folkpensionsanstalten, PAF, Tipsbolaget Veikkaus m.m.)     % 
          
 2.  Offentliga köptjänster (kommunernas köp m.m.)     % 
 
 3.  Privata donationer (stöd från eget förbund, insamlingar 
   basarer, lotterier m.m.)        % 
 
 4.  Privata betalningar och köp (medlemsavgifter,  
   biljettintäkter, andra deltagaravgifter, sponsorer m.m.)     % 
 
 5.  Kapitalinkomster (räntor, hyror m.m.)      % 
 
 6.  Övriga inkomster        % 
 
 
 Tillsammans         % 
 
 
 11c. Hur stor del av Er förenings totala inkomster år 2001 täcktes av  
 
   1.  Medlemsavgifter     % 
   2.  Bidrag från kommuner     % 
   3.  Bidrag från staten      % 
 
 
  
 12a. Fick Er förening under 2001 något stöd i annan form än pengar (t.ex. genom lån av  
   varor eller gratisdisposition av utrymmen, rabatterad hyra, donationer av lotterivinster,  
   donationer av kontorsmaterial, gratis reklamplats, experthjälp m.m.? Hur stort (i mark  
   beräknat) uppskattar Ni detta stöd för år 2001? 
 
   1.                                 mark 
 
   2.  Vår förening fick inget sådant stöd  
 
 
 12b. Kan föreningen fungera utan icke-penningmässigt stöd? 
  
   1 Nej 2 Ja 
 
 
  

 13. Har det offentliga stöd (inklusive kommunen, staten, PAF) som Er förening fått i  
  första hand varit  
 
        Nej Ja 
          1      2 
   1.  Obundet stöd för verksamheten      
   2.  Ändamålsbundet stöd (t.ex. för vissa projekt)     
 
 



 

 
 14. Har Er förening äganderätt till eller kontroll över något av följande? 
 
  Ja, Ja, 
  äger tillsammans äger ensam/ 
 Nej med andra kontrollerar 
 1 2 3 
 1. Aktiebolag    
 2. Stiftelse    
 3. Annan serviceinrättning    
 4. Egna verksamhetsutrymmen/lägenhet    
 5. Andra fastigheter/aktier/markegendom    
 
 
 
 
 15. Har Er förening gratis eller till ett lägre pris än det gängse fått förfoga  
  över verksamhetsutrymmen som ägs av följande samfund? 
 
 
 Nej Ja 
 1 2 
 1. Kommunen   
 2. Statliga myndigheter   
 3. Andra lokala samfund/föreningar   
 4. Företag   
 5. Andra privata organisationer   
 6. Den egna takorganisationen   
 
 
 
Växelverkan inom föreningen och utåt: 
 
  
 16. Fungerar någon av föreningens funktionärer/förtroendevalda som  
 
         Nej Ja 
          1     2 
 1. Medlem i kommunfullmäktige     

 2. Medlem i kommunstyrelsen      

 3. Medlem i en kommunal nämnd eller styrelse     

 4. Ledande kommunal tjänsteinnehavare     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 17. Man kan påverka det kommunala beslutsfattandet på många sätt. Har Er förening  
  använt sig av följande påverkningssätt/kanaler för att utöva inflytande på  
  beslutsfattandet i kommunen? 
 
 Nej Ja 
 1 2 

 1. Aktualiserat ärenden i den offentliga debatten (insändare, tal m.m.)   
 2. Fört inofficiella förhandlingar   
 3. Samlat namn under ett upprop   
 4. Tagit kontakt med föredragande tjänsteinnehavare   
 5. Vänt sig till partiets kommunorganisation   
 6. Tagit officiella initiativ   
 7. Deltagit i demonstrationer   
 8. Följt med och påverkat beredningen av ett ärende   
 9. Spridit information om ärenden till intresserade medborgargrupper   
 10 Överklagat ett beslut och/eller framfört rättelseyrkande   
 11. Övertalat organisationer/föreningar att stöda Er i ett ärende   
 12. Vänt sig till statliga myndigheter   
 13. Deltagit i planeringsgrupper   
 14. Påverkat genom enskilda förtroendevalda   
 
 
 18. Försöker beslutsfattarna i Er kommun utreda Er förenings ståndpunkt i ärenden  
   som berör föreningens verksamhetsområde?  
 
 1.  Regelbundet 
 2. Ibland 
 3. Aldrig 
 4. Vår förenings verksamhet är inte av sådan typ som kommunen beslutar över 
  
 
  
 19. Det förekommer ofta organiserad växelverkan mellan kommunen  
  och organisationer. Har Er förening samverkat med kommunen genom att 
 
 
 Nej Ja 
 1 2 
 1. Besvara kommunens begäran om utlåtande   
 2. Delta i informationsmöten arrangerade av kommunen   
 3. Delta i förhandlingsmöten arrangerade av kommunen   
 4. Vara med i förhandlings- eller planeringsorgan som kommunen grundat    
 5.  Delta med egen insats i tillställningar som kommunen arrangerat    
  (t.ex. fester, marknader osv.)  
 6. Utföra uppgifter som kommunen initierat (fungerat som arrangör av olika   
  tillställningar osv.) 
 
 
 
 
 
 
 



  
 20a. I hur många olika frågor brukar Er förening årligen försöka påverka det kommunala  
  beslutsfattandet. Ge en uppskattning enligt skala 1 ( = enstaka frågor) – 5 ( = många  
  frågor). 
 
 
 Vår organisation Enstaka Många 
 har inte strävat till frågor frågor 
 att påverka   

 

 6 

  1 2 3 4 5 
 
 
 20b. Uppskatta även hur framgångsrika Era strävanden att påverka varit enligt skala 1 – 5. 
 
 
 Vår organisation har inte Ingen nämnvärd Stor 
 Strävat till att påverka framgång framgång 
 6 

  1 2 3 4 5 
 
 
 
 21. Har Er förening samarbetat med någon annan förening i samma kommun för att  
  påverka beslut i de kommunala organen? 
 
 
  1 Nej 
  2 Ja, vilken/vilka?         
 
 
  
 
 22. Har Er förening samarbetat med någon eller några partigrupper som verkar i  
   kommunen? 
 
     1 Nej 2 Ja 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 23. När Ni tänker på organisationsfältet i Er kommun, vilken är Er uppfattning om  
  olika organisationers strävanden att påverka det kommunala beslutsfattandet. Uppskatta,  
  (A) i hur många frågor organisationerna försöker påverka och (B) i hur hög  
  grad dessa strävanden är framgångsrika. Besvara både punkt A och B. 
 
 Strävan att påverka 

 (A) Omfattning    (B) Framgång 
 Bara  Ingen  
 enstaka Många nämnvärd Stor 
 frågor frågor framgång framgång 

 1. Personalorganisationer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 2. Organisationer inom näringslivet 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 3. Byaråd/kommundelsföreningar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 4. Idrotts/motionsorganisationer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 5. Pensionärsorganisationer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 6. Frivilliga organisationer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 7. Ungdomsorganisationer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 8. Miljöorganisationer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 9. Lantbruksorganisationer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 10. Kulturorganisationer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 
 
 24. Har Er förening under de senaste åren sett sig föranlåten att ingripa i  kommunala beslut  
  som skadat eller haft negativ inverkan på föreningens målsättningar? 
 
 1 Nej 
 2 Ja, på vilket sätt?          

            
 
 
Serviceproduktion 
 
  
 25. Samarbetar Er förening med kommunen i produktionen av service (t.ex. när det  
  gäller upprätthållande av ett daghem, skötseln av motionsutrymmen) på följande  
  sätt? 
 Nej Ja 
 1 2 

 25a. Kommunen beviljar verksamhetsbidrag för servicefunktioner   
   
  För vad?   
       
      
   Nej Ja 
 1 2 
 25b. Kommunen köper föreningens tjänster   
 
  Vilka?   
       
           
 
 

 



 

 26. Konkurrerar Er förening med andra organisationer som erbjuder liknande verksamhet  
  och tjänster? 
 
     Vår förening 
 
    Konkurrerar  Konkurrerar inte 
     1.   2. 
 1.  Med sådana som producerar     
  offentlig service   
 2.  Med privata företag    
 3.  Med andra föreningar    
 
 
  
 27. Hur utvärderar man kvaliteten på de tjänster som Er förening producerar? 
 
       Nej Ja 
       1 2 
 1. Genom regelbundna klientförfrågningar   
 2. Föreningen utvärderar sig själv    
 3. Utomstående granskare anlitas    
 
 
 
 
 
Frivillig verksamhet 
 
 
 28. Hur villiga är människor att delta i föreningens frivilliga arbete? Hur lätt eller  
  svårt var det att få med frivilliga (obetalda) funktionärer i verksamheten under år 2001? 
 
 1 Synnerligen lätt 
 2 Lätt 
 3 Det var varken lätt eller svårt 
 4 Svårt 
 5 Synnerligen svårt 
 
 
 29. Hur många frivilliga deltog i föreningens arbete genomsnittligen under en vecka år 2001?  
 
     personer/vecka 
 
 
 30. Ungefär hur stor del av arbetet i administrationen, anskaffningen av medel och i det arbete  
  som rör föreningens egentliga syfte gjordes av frivilliga under 2001? 
  
 
 1.  Administrationen    %   
 2.  Anskaffning av medel     % 
 3.  Förverkligande av föreningens syfte    % 
 
 
 
 



 

 
 31. Uppskatta i vilken riktning antalet frivilliga förändrats i Er förening under de  
  senaste åren. 
 
  1.  De ökade 
  2.  Ingen förändring 
  3.  De minskade 
 
 
 32. I vilken mån deltog utomstående personer, d.v.s. icke-medlemmar, i  
  oavlönat föreningsarbete under 2001? 
 
   1. Mycket ofta      
  2. Ofta 
    3. Ibland      
   4.   Sällan 
   5.   Aldrig 
 
 
 33. Har Er förening gett någon utbildning åt dem som deltar i den frivilliga verksamheten? 
 
  1 Nej 2 Ja 
 
  
 34. Under de senaste åren har man, speciellt för att sysselsätta långtidsarbetslösa, på olika  
  håll startat olika kompanjonskaps- eller andra samarbetsprojekt där organisationer från  
  den offentliga-, den privata- och föreningssektorn deltar. Har Er  
  förening deltagit i något sådant samarbetsprojekt?  
 
  1 Nej  
  2 Ja, har deltagit i samarbetsprojekt med mål att hjälpa långtidsarbetslösa och utslagna i samhället  
  3 Ja, har varit med i andra kompanjonskapsprojekt  
 
 
 35. Föreningar anses ha många olika funktioner och roller i nutidssamhället. I det följande 
   räknas ett antal av dessa uppgiftsområden upp. Vi ber Er välja de tre 
  som Ni anser vara föreningsverksamhetens viktigaste uppgifter.  
 
 1.  Att upprätthålla sammanhållning i samhället 
 2.  Att fostra medborgarna 
 3.  Att ge sina medlemmar praktiska färdigheter för maktutövande och intressebevakning i samhället 
 4.  Att befrämja demokratin 
 5.  Att befrämja förnyelse i samhället 
 6.  Att föra fram behov som det offentliga inte har uppmärksammat 
 7.  Att befrämja frivilligarbetet 
 8.  Att ge sysselsättning 
 9.  Att producera tjänster 
 10.  Att skapa samhörighet  
 11. Fungera som annat, vad?          
 
 
 



 

   
 36. Nedan finns att antal påståenden om föreningar som producenter av tjänster  
 och organisatörer av frivillig verksamhet. Är Ni 

 
 Helt Delvis Svårt Delvis Helt 
 av olika av olika att av samma av samma 
 åsikt åsikt säga åsikt åsikt 
 1 2 3 4 5 
 1. Organisationernas verksamhet i Finland är alltför bunden  
  av olika regler      
 2. Offentliga tjänster kunde överföras till organisationerna 
  för att skötas med kommunens stöd      
 3. Frivilliga organisationer förmår inte entusiasmera 
  människor att ge sin insats      
 4. Kommunalpolitiken tyglar nuförtiden alltför mycket  
  de frivilliga organisationernas verksamhet      
 5. Organisationernas lurpassande på varandra har blivit ett 
  hinder för en bra verksamhet     
 6. Organisationerna kan fungera effektivt bara om de har  
  tillräckligt med avlönad arbetskraft till sitt förfogande      
 7. Man borde göra det lättare för organisationerna att skaffa  
  medel utifrån      
 8. Ökad professionalisering fjärmar vanliga medlemmar 
   från organisationens verksamhet      
 9. Kommunerna borde i mycket högre grad än för närvarande  
   understöda organisationerna ekonomiskt      
 10. Utan partiförankringar kan organisationerna inte främja  
   sina målsättningar      
 11. Myndigheterna har för mycket makt över 
  organisationernas verksamhet      
 12. Frivilligt organisationsarbete passar inte vår tids   
   stressade människor      
 13. Det frivilliga organisationsarbetet är alltmer i händerna på 
   en liten grupp professionella organisationsmänniskor      
 14. Frivilligt arbete och organisationsverksamhet kan aldrig 
   ersätta offentliga tjänster      
 15. Det är svårt att få kunniga personer till ledande poster  
   i organisationerna nuförtiden      
 16. Det nuvarande beskattningssystemet behandlar 
  organisationerna för strängt      
 17. Det är en liten grupp aktiva som bestämmer om  
   organisationernas verksamhet      
 18. Idealismen i den frivilliga verksamheten försvinner 
   i takt med att det offentliga stödet ökar      
 19. Utan en aktiv insats från organisationerna klarar  
   kommunerna inte av att sköta sina uppgifter      
 20. Det är snart slut med föreningsarbetet i vårt land      
 21. Organisationernas deltagande i serviceproduktionen bidrar  
   till att öka ojämlikheten mellan människorna      
 22. Det är i alltför hög grad partipolitiska intressen som styr  
   utdelningen av de kommunala understöden      
 23. Offentliga inbesparingar kan uppnås genom att  
   serviceproduktion överförs på organisationerna      
 24. Ofta är det lite si och så med den interna demokratin 
   i föreningarna      
 25.. Onödiga överlappningar är kännetecknande för 
   organisationsfältet      


