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DEN FINLANDSSVENSKA VALUNDERSÖKNINGEN 2007

Bästa mottagare!
Detta är en enkätundersökning om riksdagsvalet som hölls den 18 mars 2007. Enkäten riktas
särskilt till de svenskspråkiga väljarna i Finland. Ofta är antalet finlandssvenskar för litet i
nationella och europeiska mätningar vilket gör det omöjligt att jämföra olika delar av
Svenskfinland med varandra. Denna undersökning genomförs av statsvetare vid Institutet för
finlandssvensk samhällsforskning vid Åbo Akademi och är en viktig del i ett treårigt
forskningsprojekt om politiskt beteende i Svenskfinland. Projektet finansieras av Svenska
Litteratursällskapet i Finland och forskningen sker i samråd med toppenheten i
demokratiforskning vid Åbo Akademi.
Slumpen har valt Dig (vi har i enlighet med modern svensk språkpraxis valt att dua i
formuläret) tillsammans med 2500 andra, att delta i undersökningen. Stickprovet har dragits
ur Befolkningsregistret bland svenskspråkiga röstberättigade finländare. Vi hoppas att Du på
detta sätt vill göra Din röst hörd och hjälpa oss med vår forskning. Det är viktigt för oss att få
in just Ditt svar.
Svaren behandlas enligt stränga forskningsetiska regler och vi garanterar datasekretess och
anonymitet när resultaten analyseras. Av tekniska skäl, bl.a. för att undvika onödiga
påminnelsebrev, finns ett identifikationsnummer på svarskuvertet. Ditt namn kommer inte i
något sammanhang att kopplas till svaren.
Du kan välja mellan att fylla i enkäten som Du håller i din hand eller att svara på webben. Om
Du vill svara på webben går Du in på www.samforsk.abo.fi där det finns en länk till
webbenkäten. Du loggar in genom att ange det användarnamn och lösenord som finns här
bredvid. Vi hoppas Du har möjlighet att svara inom två veckor. Om Du väljer att sända in det
ifyllda formuläret bjuder vi på portot.
I fall Du har frågor, besvarar forskningsassistent Anders Eriksson dem gärna.
Telefon 06-324 7488 eller e-post anders.eriksson@abo.fi

Tack för Din medverkan!

Docent Kimmo Grönlund
Forskningschef och ansvarig projektledare
Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
Åbo Akademi i Vasa
PB 311
65101 Vasa

1. Hur intresserad är Du av politik?
Mycket intresserad
Ganska intresserad

Inte särskilt intresserad

Inte alls intresserad

2. Hur noga följde Du med valkampanjen?
Noga
Ganska noga

Inte särskilt noga

Inte alls

3. Väljarna kan under valkampanjen få viktig information från olika källor.
I vilken utsträckning fick Du information från följande källor under valrörelsen?
Ganska Ganska
Inte alls
Mycket
mycket
lite
Familjemedlemmar, föräldrar eller släktingar
Arbets- eller studiekamrater
Andra vänner eller bekanta
Nyheter och aktualitetsreportage i tidningar
Valreklam i tidningar
Nyhets- och aktualitetsprogram på radio
Valprogram på radio
Valreklam på radio
Nyheter och aktualitetsprogram på TV
Valprogram på TV
Valreklam på TV
Underhållningsprogram med politiker på TV
Kandidattest på Internet (s.k. valmaskiner)
Partiernas eller kandidaternas Internetsidor
Partiernas eller kandidaternas valtillställningar
Nyhetssidor på Internet (t.ex. YLE, HBL, MTV3)
Bloggar eller dagböcker på Internet
Böcker, tidskrifter och andra skriftliga källor
Medborgar- och intresseorganisationers valkampanjer
SMS (textmeddelanden)
4. Är det något parti som Du tycker Dig stå närmare än de andra partierna?
Ja
Nej
5. Vilket parti?
Centern i Finland (Centern)
Samlingspartiet (Saml)
Gröna förbundet (Gröna)
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Annat parti, vilket?_______________________
6. Hur nära står Du detta parti?
Mycket nära
Ganska nära

Finlands socialdemokratiska parti (SDP)
Vänsterförbundet (Vf)
Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
Sannfinländarna (Sannf)

Inte särskilt nära
2

Vet ej

7. Vilken av följande grupper identifierar Du Dig med i första hand? (ange endast ett alternativ)
Finländare i allmänhet
Finskspråkiga finländare
Svenskspråkiga finländare
Ålänningar
Annan nationell eller språklig grupp
8. Svenskfinlands framtid har debatterats flitigt på sistone. Finlandssvenskarna har idag funktionell
autonomi inom områden som skola och kyrka. En del tycker att denna autonomi borde utökas till att
omfatta flera områden medan andra säger att Svenskfinland inte kräver några särlösningar. Markera på
skalan från 0 till 10 vad Du anser.
Inga
särlösningar
0

Den nuvarande
modellen är bra
1

2

3

4

5

Hela Svenskfinland skall i likhet
med Åland vara autonomt
6

7

8

9

10

9. Och hur är det med Åland? Borde Åland bli självständigt, integreras med övriga Finland eller är det bra
som det är? Markera på skalan från 0 till 10 vad Du anser.
Åland skall integreras
med det övriga Finland
0

1

Åland bör bli
självständigt

Den nuvarande
autonomin är bra
2

3

4

5

6

7

8

9

10

10. Om Du tänker på den regering som Matti Vanhanen ledde under förra mandatperioden.
Hur bra eller dåligt har regeringen som helhet lyckats med sitt uppdrag under de senaste fyra åren?
Mycket bra
Bra
Dåligt
Mycket dåligt
Vet ej
11. Och hur tycker Du att regeringen bevakade finlandssvenska frågor?
Mycket bra
Bra
Dåligt
Mycket dåligt
Vet ej
12. Vilken samhällsklass anser Du Dig närmast tillhöra?
Arbetarklass
Lägre medelklass
Medelklass
Övre medelklass
Överklass
Ingen klass
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13. Vad tycker Du om följande påståenden?
Helt av
samma
åsikt
Det är en medborgerlig plikt att rösta.
Det är var och ens ensak, om man röstar
eller inte.
Demokrati kan ha sina problem, men är
bättre än andra styrelseskick.
Viktiga samhälleliga frågor borde allt oftare
avgöras genom folkomröstningar.
Politiska diskussioner för vanliga medborgare borde ordnas som stöd för den
representativa demokratin.
Jag skulle själv vilja delta i dylika
medborgardiskussioner.
I riksdagsval är det viktigt för mig att mitt
parti har reella chanser att få minst ett
mandat i valkretsen.
I riksdagsval är det viktigt för mig att min
kandidat har reella chanser att bli invald i
riksdagen.
Riksdagsledamöter från min valkrets har inte
tillräckligt inflytande över regeringens och
riksdagens beslut.
Valförbund borde förbjudas i riksdagsval.
Det skulle vara bättre för vårt land om riksdagsledamöterna slutade att enbart prata
och koncentrerade sig på att arbeta för att
lösa de verkliga problemen.
Att kompromissa i politiken innebär egentligen bara att man ger avkall på de egna
principerna.
Landet skulle må bättre om de politiska
besluten sköttes av framgångsrika
företagsledare.
Landet skulle må bättre om det politiska
beslutsfattandet sköttes av sakkunniga som
vore oavhängiga politikernas och medborgarnas ställning.
Finlands regering skulle fungera bättre om
den sköttes som ett företag.
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Delvis av
samma
åsikt

Delvis av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Vet ej

Helt av
samma
åsikt

Delvis av
samma
åsikt

Delvis av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Vet ej

Man borde förbjuda partierna i politiken.
Det borde finnas en övre gräns för hur
mycket pengar som får användas för
politiska kampanjer.
Intresseorganisationers direkta kontakter
med riksdagsledamöter borde förbjudas.
Vårt land behöver starka ledare som kan
återställa disciplin och ordning i samhället.
Flyktingar och invandrare borde ha samma
rätt till socialskydd som finländare, trots att
de inte är finländska medborgare.
14. Nedan nämns olika former för samhälleligt deltagande. Om något var väldigt viktigt för Dig,
vad skulle Du kunna göra eller vad har Du gjort under de senaste fyra åren?
Har inte gjort,
Skulle aldrig
Vet ej
Har gjort
men skulle
göra
kunna göra
Skriva insändare
Ta kontakt med politiska beslutsfattare i ett
viktigt ärende
Skriva på ett upprop eller en namninsamling
Delta i ett politiskt partis verksamhet
Delta i annan föreningsverksamhet
Styra mina inköp så att jag genom mina
konsumtionsvanor främjar naturskyddet
Styra mina inköp så att jag som konsument
påverkar samhälleliga eller politiska frågor
Delta i en bojkott, betalnings- eller köpstrejk
Delta i en fredlig demonstration
Uppvisa civil olydnad genom att delta i
olaglig direkt aktion
Delta i sådana demonstrationer där det
tidigare har förekommit våld
Bruka våld för att uppnå politiska mål
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15. Genom Internet och e-post har nya möjligheter öppnats för att agera politiskt och skaffa information.
Vad skulle Du kunna göra eller vad har Du gjort under senaste fyra åren på Internet?
Har inte gjort,
Skulle aldrig
Vet ej
Har gjort
men skulle
göra
kunna göra
Skriva på ett upprop eller en namninsamling
Ta kontakt med politiska beslutsfattare
i ett viktigt ärende
Delta i politiska diskussioner
Delta i övriga diskussioner
16. Hur ofta använder Du Internet?
Dagligen
Några gånger i veckan

Ungefär en gång i veckan

Sporadiskt

17. Nedan nämns ett antal sakfrågor som diskuterades i samband med valet.
Hur viktigt var det för dig att..?
Inte
Mycket Ganska
speciellt
viktigt
viktigt
viktigt
Förbättra de fattigas situation
Minska kriminaliteten
Trygga nivån på offentlig service
Öka hälsovårdens resurser
Lätta skattetrycket
Minska utvecklingsskillnader mellan olika regioner
Förbättra förutsättningarna för företagsamhet
Förstärka traditionella värden och moraluppfattningar
Trygga kommunernas självständighet
Förhindra kommunsammanslagningar
Bevaka Finlands intressen i EU
Förstärka integrationen inom EU
Påverka regeringens partisammansättning
Påverka vem som blir statsminister
Förbättra etniska minoriteters situation
Förbättra sexuella minoriteters situation
Dämpa klimatförändringen
Annan form av miljövård
Minska arbetslösheten
Förbättra de äldres situation
Förbättra barnfamiljernas situation
Förbättra de studerandes situation
Garantera offentlig service på svenska
Öka jämställdheten mellan könen
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Inte alls
viktigt

Aldrig

Vet ej

18. Vad tycker Du om följande påståenden?
Helt av
samma
åsikt
Att rösta är det enda sättet för vanliga
medborgare att påverka politiskt
beslutsfattande.
Riksdagsledamöterna fjärmas allt mer
från vanliga människors problem.
Politikerna bryr sig inte om vanliga
människors åsikter.
Jag kan inte påverka vad landets
regering och riksdag beslutar om.
Genom partierna beaktas medborgarnas
åsikter i beslutsfattandet.
Partierna är endast intresserade av
människors röster, inte av deras åsikter.
Ibland känns det som om politiken är så
komplicerad att jag inte riktigt förstår vad
som händer.
Genom att rösta kan man påverka.
Det spelar ingen roll vilka partier som sitter
i regeringen, den förda politiken förändras
ändå inte.
Valförbund mellan partier är bra eftersom
det gör det lättare för små partier att bli
representerade i riksdagen.
Regeringen borde antingen bestå av bara
borgerliga partier eller vänsterpartier.
Partierna borde i valrörelsen klart ha deklarerat vilka partier de vill bilda regering med.
Politikens så kallade personifiering
är för det mesta en bra sak.
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Delvis av
samma
åsikt

Delvis av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Vet ej

19. Tycker Du att något av partierna i Finland representerar Dina åsikter någorlunda väl?
Ja
Nej
Vet ej
20. Vilket parti representerar Dina åsikter bäst?
Centern
SDP
Saml
Vf
Gröna
SFP
KD
Sannf
Annat parti, vilket?__________________________________
21. Vad tycker Du om följande partier? Placera in partierna på en skala mellan 0 och 10,
där 0 betyder att Du inte gillar ett parti alls, medan 10 betyder att Du gillar ett parti väldigt mycket.
Gillar
Gillar
inte
alls
Neutralt
mycket
1
2
3
4
6
7
8
9
10
Vet ej
0
5
Centern
SDP
Saml
Vf
Gröna
SFP
KD
Sannf
22. I politiken talar man ibland om vänster och höger.
Var skulle Du placera partierna på en skala mellan 0 och 10, där 0 står för vänster och 10 för höger?
Vänster
Höger
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
Centern
SDP
Saml
Vf
Gröna
SFP
KD
Sannf
23. Om Du använder samma skala som ovan, var skulle Du placera Dig själv?
Vänster
0
1
2
3
4
5
6
7
8

24. Hur stora var skillnaderna mellan partierna i valkampanjen?
Skillnaderna var stora
Skillnaderna var små
Det fanns inga skillnader
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9

Höger
10

Vet ej

25. Hur nöjd eller missnöjd är Du med hur demokratin fungerar i Finland?
Mycket nöjd
Nöjd
Missnöjd
Mycket missnöjd
26. Har Du verkat i en kandidats stödgrupp inför riksdagsvalet?
Jag verkade för en kandidat i hennes/hans stödgrupp inför detta val
Jag har tidigare verkat för en kandidat i hennes/hans stödgrupp
Nej aldrig
27. Har Du för närvarande eller har Du någon gång haft kommunala förtroendeuppdrag
(t.ex. som nämnd- eller fullmäktigeledamot)?
Jag har förtroendeuppdrag för närvarande
Jag har tidigare haft förtroendeuppdrag
Nej aldrig
28. Om Du röstade, röstade Du på förhand eller på valdagen?
Jag röstade inte denna gång
Jag förhandsröstade
Jag röstade på valdagen

FRÅGORNA 29–37 BESVARAS ENBART AV DE SOM RÖSTADE I DETTA RIKSDAGSVAL.
OM DU INTE RÖSTADE I DETTA RIKSDAGSVAL, FORTSÄTT TILL FRÅGA 38.
29. Vilket parti representerade den kandidat som Du röstade på?
Centern
SDP
Saml
Vf
Gröna
SFP
KD
Sannf
Annat parti, vilket?__________________________________
30. Övervägde Du att rösta på en kandidat från ett annat parti?
Ja
Nej
31. Om Du övervägde att rösta på en kandidat från ett annat parti, vilket eller vilka partiers kandidater?
Centern
SDP
Saml
Vf
Gröna
SFP
KD
Sannf
Annat parti, vilket?__________________________________
32. Vad var egentligen viktigast för Dig när Du röstade, partiet eller kandidaten?
Partiet
Kandidaten
Vet ej
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33. Vilken betydelse hade följande skäl för Ditt partival i riksdagsvalet?
Avgörande
Stor
betydelse betydelse
Partiets insats i TV:s valprogram
Partiet arbetar för den yrkesgrupp som jag själv tillhör
Partiet har en bra partiledare
Jag är sedan länge anhängare av partiet
Partiet har en bra linje i många av de
frågor som har varit aktuella
Partiet har kompetenta personer som
kan sköta landets politik
Partiets agerande under den senaste mandatperioden
Partiets lyckade valkampanj
Partiet hade goda chanser att få mandat i min valkrets
Medborgarorganisationers och intresseorganisationers rekommendationer
Partiets ledare var lämpligast som statsminister
Jag ville påverka regeringens sammansättning
Partiet värnar om svenska intressen
34. Hur lätt eller svårt var det för Dig att välja det parti som Du röstade på?
Mycket lätt
Lätt
Svårt
Mycket svårt
35. Hur lätt eller svårt var det för Dig att hitta en lämplig kandidat?
Mycket lätt
Lätt
Svårt
Mycket svårt
36. När bestämde Du Dig för det parti som Du röstade på?
Samma dag som Du röstade
Någon dag innan Du röstade
En till två veckor innan Du röstade
En till två månader innan Du röstade
Du bestämde Dig redan före årsskiftet
37. Och när bestämde Du Dig för den kandidat som Du röstade på?
Samma dag som Du röstade
Någon dag innan Du röstade
En till två veckor innan Du röstade
En till två månader innan Du röstade
Du bestämde Dig redan före årsskiftet
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Viss
betydelse

Ingen
betydelse

38. Hur många olika partiers riksdagskandidater har Du röstat på under Ditt liv?
Jag har alltid röstat på kandidater från samma parti
Två eller tre olika partiers kandidater
Fyra eller flera olika partiers kandidater
Jag har aldrig röstat
Vet ej
39. Om Du inte röstade i detta val, vilken eller vilka var orsakerna till detta?
Viktig orsak

Inverkade i
viss mån

Inverkade inte

Svårt att hitta ett lämpligt parti
Svårt att hitta en lämplig kandidat
Kunde inte rösta p.g.a. arbetsförhinder
Kunde inte rösta p.g.a. resa
Kunde inte rösta p.g.a. sjukdom eller hög ålder
Kom inte ihåg att rösta
Hade ingen lust att rösta
Röstningen är inte till någon nytta för mig
En röst påverkar inte valresultatet
Har inget förtroende för politiker och politik
Ville protestera mot politiken och politikerna
Politik intresserar mig inte och
för mig är det likgiltigt att rösta
I min valkrets hade det parti eller den kandidat som
jag ansåg vara bäst ingen chans att få ett mandat
40. Hur självklart var det för Dig att inte rösta?
Helt självklart
Tanken att gå och rösta föll mig in, men jag övervägde inte det på allvar
Jag övervägde på allvar att gå och rösta
41. Röstade Du för fyra år sedan i riksdagsvalet år 2003?
Ja
Nej
Hade inte rösträtt år 2003
42. Vilket partis kandidat röstade Du på i riksdagsvalet år 2003?
Centern
SDP
Saml
Vf
Gröna
SFP
KD
Sannf
Något annat parti, vilket?____________________________
Vet ej
43. Hur nöjd eller missnöjd är Du med Din egen ekonomiska situation?
Mycket nöjd
Nöjd
Missnöjd
Mycket missnöjd
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44. Hur nöjd är Du med Ditt liv i allmänhet?
Mycket nöjd
Nöjd
Missnöjd
Mycket missnöjd
45. Hur ofta försöker Du få service på svenska?
Så gott som alltid
Ofta
Sällan
Aldrig
46. Följande frågor har att göra med olika organisationer i vars verksamhet människor engagerar sig.
Berätta om Du på något sätt har varit med i den aktuella organisationens verksamhet och i så fall på vilket
sätt.
Är inte
Är
Är
medlem medlem, Har aldrig
medlem
varit
Vet ej
men har
men
och
medlem
tidigare
deltar
deltar
varit
inte aktivt
aktivt
Idrottsförening, friluftsförening
(inkl. jakt och fiskeföreningar)
Kultur- och fritidsorganisation
Byalag eller stadsdelsförening
Fackförbund eller fackförening
Företagar-, arbetsgivar- eller
annan näringslivsorganisation
Lantbruks- och producentorganisation
Annan förening med professionell
eller yrkesmässig anknytning
Organisation som har att göra med
humanitärt bistånd, människorättsfrågor,
minoriteter eller invandrare
Miljö-, freds- eller djurskyddsorganisation
Religiös organisation eller församling
Politiskt parti
Annan frivilligorganisation
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47. Vad tycker Du om följande påståenden?
Helt av
samma
åsikt

Delvis av
samma
åsikt

Det är viktigt att finlandssvenskarna
håller ihop mot det finska.
Finlandssvenskarna bör aktivt kräva
service på sitt modersmål.
Svenska folkpartiet skall
främst vara ett språkparti.
För att kunna verka måste Svenska
folkpartiet tona ned det svenska och
försöka vinna finska röster.
Svenska folkpartiet bör alltid sträva efter att
sitta i regeringen oavsett vilka andra partier
som ingår.
Det är nödvändigt att det finns finlandssvenskar i alla politiska partier.
48. Hur bra anser Du Dig kunna finska?
Fullständigt
Nästan fullständigt
Tillfredsställande
Nöjaktigt
Dåligt
Inte alls
49. I hur många kommuner har Du bott under Ditt liv?____________
50. När Du röstar väljer Du mellan?
Endast Svenska folkpartiets kandidater
Svenska kandidater i annat parti än Svenska folkpartiet
Svenskspråkiga kandidater oavsett parti
Kandidater oavsett parti
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Delvis av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Vet ej

TILL SIST NÅGRA VIKTIGA UPPGIFTER OM DIG.
51. Ditt födelseår:____________
52. Kön:
Man
Kvinna
53. Din utbildning:
Grundskolans lågstadium, folkskola
Grundskolans högstadium, mellanskola
Yrkesinriktad grundexamen, yrkesskola
Studentexamen
Yrkesinstitutexamen
Högre institutexamen, yrkeshögskoleexamen, lägre högskoleexamen
Högre högskoleexamen
Doktorsexamen
Vet ej
54. Civilstånd:
Ogift
Gift eller i registrerat partnerskap
Sambo

Frånskild
Änka/Änkling

55. Vilket alternativ stämmer bäst in på Din livssituation?
Heltidsarbete (över 32 timmar per vecka)
Pensionerad på grund av ålder eller tjänsteår
Halvtidsarbete (15–31 timmar per vecka)
Pensionerad av annan orsak
Deltidsarbete (under 15 timmar per vecka)
Sköter hushållet
Assisterande familjemedlem i ett familjeföretag
I militär- eller civiltjänstgöring
Arbetslös
Föräldraledig
Studerande eller skolelev
56. Till vilken yrkesgrupp hör Du (eller tillhörde Du innan pensionering)?
Lantbruks-, jordbruksföretagare
Skolelev, studerande
Egenföretagare, arbetsgivare, yrkesutövare
Hemmamamma, hemmapappa
Ledande ställning i annans tjänst
Hemmafru, hemmaman
Högre tjänsteman
Arbetslös
Lägre tjänsteman
Annan yrkesgrupp
Arbetstagare
57. Inom vilken sektor jobbar Du?
Stat, kommun eller församling
Privatföretag
Företag som helt eller delvis ägs av stat eller kommun
Den s.k. tredje sektorn (t.ex. icke-vinstbringande organisation)
Jag jobbar inte
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58. Hur stora är Ditt hushålls sammanlagda bruttoinkomster per år?
Under 10 000 € / år
60 001 – 70 000 € / år
10 001 – 20 000 € / år
70 001 – 80 000 € / år
20 001 – 30 000 € / år
80 001 – 90 000 € / år
30 001 – 40 000 € / år
Över 90 001 € / år
40 001 – 50 000 € / år
Vet ej
50 001 – 60 000 € / år
59. Hur många personer bor i Ditt hushåll?

_________________

60. Hur många av dessa är 18 år eller äldre?

_________________

61. Hur många av dessa är barn eller ungdomar i åldern 7 – 17 år?

_________________

62. Hur många av dessa är barn i åldern 0 – 6 år?

_________________

63. Hur religiös är Du?
Inte alls religiös
Inte speciellt religiös

Ganska religiös
Mycket religiös

64. Är Du medlem av någon kyrka eller något religiöst samfund?
Evangelisk-lutherska kyrkan
Ortodoxa kyrkan
Romersk-katolska kyrkan
Annat religiöst samfund, vilket?___________________________
Jag hör inte till kyrkan eller något annat religiöst samfund
65. Vilket är Ditt modersmål?
Finska
Svenska
Annat språk, vilket?___________________________
66. Vilket språk används främst i Ditt hem?
Finska
Svenska
Finska och svenska
Finska och något annat språk
Svenska och något annat språk
Bara annat språk än finska och svenska
67. Bor Du..?
I centrum av en stad
I en förstad eller annan tätort
I kommuncentrum eller annan tätort
På glesbygden
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68. Hur ser språkförhållandena ut i detta Ditt närsamhälle?
Endast svenska
Tvåspråkigt, mer svenska än finska
Tvåspråkigt, mer finska än svenska
Endast finska
69. Hur ser språkförhållandena ut på Din arbets- eller studieplats?
Endast svenska
Tvåspråkigt, mer svenska än finska
Tvåspråkigt, mer finska än svenska
Endast finska
70. Vilket är eller har varit Ditt/Dina barns skolspråk?
(Om Du har barn under skolåldern kan Du svara förmodat skolspråk).
Svenska
Finska
Både svenska och finska
Annat, vilket?_________________________________________
Har inga barn
71. Läser Du svensk- eller finskspråkiga dagstidningar?
Mest svenskspråkiga
Mest finskspråkiga
Lika mycket svensk- och finskspråkiga
Läser inga dagstidningar
72. Vilken kommun bor Du i?_____________________________
73. Bodde Du vid senaste riksdagsval år 2003 inom samma valkrets som nu?
Ja
Nej
74. Bor Du i..?
Hyresbostad
Bostad som Du själv eller Din familj äger
Delägobostad eller bostadsrätt
Annan bostadsform
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Här kan Du skriva Dina kommentarer.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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