
KYSELYLOMAKE: FSD3227 SUOMALAISTEN DEMOKRATIAKÄSITYKSIÄ JA YHTEISKUN-
NALLISIA MIELIPITEITÄ 2017: RUOTSINKIELINEN KYSELY

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

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

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

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



 

 

 
HAASTATTELUN VAKIOALOITUS RUOTSIKSI 
 
(Olen tutkimushaastattelija [NIMI] Taloustutkimuksesta, hyvää päivää/iltaa. 
Olisiko teillä aikaa vastata kyselytutkimukseen, joka käsittelee demokratiaa ja 
sen toteutumista Suomessa? Kysely kestää noin kymmenen minuuttia.) 
 
Den här opinionsmätningen handlar on demokrati.  
 
Vad anser ni om följande påståenden? Besvara med följande skala. 
 
- Helt av samma åsikt 
 
- Delvis av samma åsikt 
 
- Delvis av annan åsikt 
 
- Helt av annan åsikt 
 
- Vet inte 

 
 
1)I ett demokratikskt val har de röstberättigade en verklig möjlighet att påverka 
den förda politiken. 
 
2)Det är lätt för mig att hitta en lämplig kandidat i de kommand kommunalvalen. 
 
3)Finland skulle må bättre om obundna obundna experter skötte det 
politiskabeslutsfattandet i stället för politiker och medborgare. 
 
4)Folkomröstningar behövs inte när vi har en folkvald riksdag som fattar beslut. 

 
5)Genom medborgarinitiativ på nationell nivå, som infördes 2012, kan minst 50 
000 röstberättigade medborgare lämna ett lagförslag till riksdagen. Demokratin 
fungerar bättre tack vare medborgarinitiativet. 
 
6)Så kallade nättroll och falska nyheter utgör ett allvarligt hot demokratin. 

 
7J)ag litar mer på de traditionella medierna (press, TV, radio) än på sociala 
medier (Twitter, Facebook, bloggar…) 

 
8)Medlemskapet i Europeiska Unionen har överlag varit en positiv sak för 
Finland. 
 
9)Finland bör förstärka det nordiska samarbetet i utrikes- och 
säkerhetspolitiska frågor. 
 
10) Finland bör bli medlem i Nato. 
 



 

 

11) Ryssland utgör ett säkerhetspolitiskt hot mot Finland. 
 
12) Finland bör fortsättningsvis vara ett land med två nationalspråk, finska och 
svenska. 
 
13) Jag önskar att Finland är ett mångkulturellt land där man förhåller sig 
tolerant gentemot människor från andra länder med annan religion och livsstil. 
 
14) Finland  tog i fjol (2016) emot över 32 000 asylsökande. Regeringen gjorde 
rätt när den sramade åt flyktinpolitiken och beslöt att sända tillbaka de 
flyktingar som inte beviljades asyl. 
 
15) Polariseringen, alltså den växande ojämlikheten mellan människor, hotar 
vårt samhälle. 
 
16) Minoriteter behöver ingen särbehandling. 
 
17) Språkminoriternas service bör behållas på nuvarande nivå. 
 
18) I Finland finns ingen korrupyion eller några ”bästa bror nätverk”. 
 
19)  Det är tryggt att leva i Finland. 
 
20) Alla regioner i Finland bör utvecklas på lika grund. 
 
21) Politikerna brys sig inte om vanliga medborgraes åsikter. 
 
22) Jag anser mig rätt väl förstå mig på de viktigaste politska frågorna. 
 
23) Jag vill inte påverka politiken via de etablerade partierna utan hellre  genom 
andra medborgarorganisationer och anna medborgarverksamhet. 
 
24) Terrorismen är inget hot mot Finland. 
 
25) Enligt min åsikt fungerar demokratin i Finaldn bra i dag. 
 
 
Bakgrundsvariabler 
 
- Kön 
 
- Födelseår 
 
- Utbildning 
 
Universitet 
Yrkeshögskola 
Studentexamen/gymnasium 
Institut 



 

 

Yrkeskola 
Grundskola/folkskola 
 
 
-  står ni nära något politiskt parti ( ja/nej) 

 
-  modersmål 

 
-  bosättningsort 
 
bor ni …. 
 
I en stor stad ( över 100 000 invånare) 
 
I en mindre stad ( under 100 000 invånare) 
 
I en förort  
 
I ett kommuncentrum 
 
I en lugn landsbygdsmijlö 
 
 
Vilket parti skulle ni rösta på om det var kommunalsval i dag? 
 
� Centern 
 
� Gröna förbundet  
 
� Kristdemokraterna  
 
� Samlingspartiet 
 
� Sannfinländarna 
 
� Svenska folkpartiet 
 
� Socialdemokraterna 
 
� Vänsterförbundet 
 
� Annat parti: ___________ 
 
� Har inte bestämt mig  
 
� Röstar inte 
 


