
KYSELYLOMAKE: FSD3463 ULKOSUOMALAISTEN KANSALLINEN IDENTITEETTI JA PO-
LIITTINEN OSALLISTUMINEN 2014

QUESTIONNAIRE: FSD3463 FINNISH EXPATRIATES’ NATIONAL IDENTITY AND POLITICAL

PARTICIPATION 2014

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

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.



Bästa mottagare, 

Vid Ledarskapshögskolan på Tammerfors universitet genomförs en undersökning i samband med en doktorsavhandling om nationell identitet 
och det politiska deltagandet för utlandsfinländare. För att få en heltäckande bild av detta, har 3 600 utlandsfinländare slumpmässigt uttagits 
ur Befolkningsregistrets databas. Ni är en av dessa slumpmässigt valda personer. 

För att undersökningen skall lyckas är det mycket viktigt att ni svarar på enkäten. Ert svar är viktigt, eftersom en person som valts ut för 
enkäten inte kan ersättas med någon annan person. Vi ber er besvara webbenkäten senast den 10.10.2014. Fyll i enkäten på internet på 
adressen: www.uta.fi/jkk/expat  

Ungefär 1,3 miljoner människor med finländska rötter bor utomlands. Det finns olika undersökningar om utlandsfinländare, men en 
heltäckande undersökning som baserar sig på slumpmässigt urval med uppsamlat forskningsmaterial och möjligheter till jämförelse saknas 
fortfarande. Ämnet är aktuellt, eftersom intresset för utlandsfinländare ökar kontinuerligt i Finland. Dessutom kan man notera ett ökat 
intresse för Finland och finländskt samhälle också bland utlandsfinländare. Med en enkätundersökning är det möjligt att få ett omfattande och 
representativt material om utlandsfinländare, vilket även möjliggör jämförelser för första gången.  

Svaren sammanfattas anonymt och materialet behandlas garanterat konfidentiellt. Det är omöjligt att kombinera svaren med de berörda 
personerna eller att identifiera någon enskild individ. Forskningsresultaten publiceras i form av en doktorsavhandling. Forskningsresultaten 
och doktorsavhandlingen kommer att vara tillgängliga i elektronisk form på Tammerfors Universitets hemsidor efter att den publicerats. Då 
undersökningen avslutas kommer enkätdata att deponeras vid Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) i syfte att återanvändas av 
forskare. 

Mera information om undersökningen får ni av Johanna Peltoniemi, tfn [kontaktuppgifter borttagna] eller e-post: [kontaktuppgifter 
borttagna]. 

Vi tackar på förhand för samarbetet! 
Johanna Peltoniemi Ilkka Ruostetsaari 
Doktorand  Professor i statsvetenskap 
SVM, FM  Doktorsavhandlingens handledare 

Adresskälla: Befolkningsdatasystemet, Befolkningsregistercentralen, PB 123, 00531 HELSINGFORS 

Dear potential participant, 

The School of Management at the University of Tampere is conducting a study focusing on national identity and political participation among 
Finnish expatriates. To gain a comprehensive picture of this matter, a sample of 3 600 Finnish expatriates has been drawn from the Population 
Register of Finland. You are one of the randomly selected individuals. 

It is very important for the accuracy of the research that you respond to the survey questionnaire. Your answers are vital, as a selected query 
cannot be replaced by any other person. We kindly ask you to respond to a questionnaire which you may find on the Internet 
www.uta.fi/jkk/expat by October 10, 2014. 

Around 1.3 million people with Finnish ancestry live abroad. Finnish expatriates have been researched before, but comprehensive survey data 
that would enable comparison are still lacking. However, the subject remains topical, and interest in Finnish expatriates has continuously 
increased in Finland. Furthermore, interest in Finland and Finnish society has increased among Finnish expatriates. With a questionnaire, it is 
possible to collect a representative data set regarding expatriates, enabling comparison for the first time.  

You will be assured complete confidentiality. The answers will be compiled anonymously, and the data will be handled with absolute 
confidentiality. It is impossible to trace any of the answers to a respondent or to identify any individual. The research results will be published 
as a doctoral dissertation, which will be available in electronic form on the University of Tampere’s website after its release. After the study is 
completed, the collected data will be stored in the Finnish Social Science Data Archive (FSD), to be available for researchers. 

For additional information regarding the study, please contact Johanna Peltoniemi by telephone [contact information deleted] or e-mail: 
[contact information deleted]. 

Thank you for your valuable assistance! 

Sincerely, 

Johanna Peltoniemi Ilkka Ruostetsaari 
Doctoral student   Professor in Political Science 
M. Soc. Sc., M. A. Supervisor of the dissertation 

Address source: Population Information System, Population Register Center, PO Box 123, 00531 HELSINKI 

http://www.uta.fi/jkk/expat
http://www.uta.fi/jkk/expat


 

FÖLJANDE FRÅGOR GÄLLER NATIONELL IDENTITET 

Var bor ni nuförtiden?         
Hur länge har ni bott utrikes (inte i Finland)?   
Mindre än 5 år                                              1  
6-10 år                                                            2  
11-15 år                                                          3  
16-20 år                                                          4  
Mer än 20 år                                                  5  
Jag har aldrig bott i Finland                         6  
Jag har flyttat tillbaka till Finland               7  
 

Hur mycket inverkade orsakerna nedan på ert beslut att flytta utrikes? 

Om ni har flyttat flera gånger, tänk på den första gången då ni utvandrade.  

Väldigt Ganska Ganska  Ingen 
stor stor liten inverkan Vet 
inverkan inverkan inverkan alls                    inte 

Arbete    1 2 3 4 9 
Studier    1 2 3 4 9 
Förhållande med en utlänning  1 2 3 4 9 
Flyttade som barn med familjen  1 2 3 4 9 
Flyttade som krigsbarn   1 2 3 4 9 
Hälsoskäl    1 2 3 4 9 
På grund av klimatet   1 2 3 4 9 
Intresse för det berörda landet  1 2 3 4 9 
Äventyr eller önskan att uppleva nya saker  1 2 3 4 9 

 

Vad är ert modersmål?        
 

Vilket språk talar ni oftast… finska svenska engelska spanska tyska franska något annat språk har inte 
med er maka/make? 1 2 3 4 5 6 7 8 
med era barn? 1 2 3 4 5 6 7 8 
med er mor? 1 2 3 4 5 6 7 8 
med er far? 1 2 3 4 5 6 7 8 
med era morföräldrar? 1 2 3 4 5 6 7 8 
med era farföräldrar? 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Hurdana är era kontakter till Finland nuförtiden? Ja Nej 
Jag har familjen eller släktningar i Finland 1 2 
Jag har vänner i Finland 1 2 
Jag har finländska vänner eller vänner som har finländsk härkomst i mitt bosättningsland 1 2 
Jag har egendom i Finland (t. ex. en lägenhet eller en sommarstuga) 1 2 
Jag besöker Finland i samband med tjänsteresor eller jag har kontakt med Finland på något annat sätt på grund av 
mitt arbete 1 2 

 

Hur ofta besöker ni Finland? 

5 gånger om året eller oftare                    1 
3-4 gånger om året                                     2 
1-2 gånger om året                                     3 
Åtminstone en gång vartannat år            4 
Åtminstone en gång vart femte år           5 
Mera sällan än en gång vart femte år      6 
Jag har aldrig besökt Finland                     7  
 



 

 

Hur stor samhörighet känner 
ni med...? Mycket Ganska Liten Ingen 

 
Kan inte  

  stor stor  alls säga  
Den kommun ni bor i 1 2 3 4 9  
Det landet ni bor i 1 2 3 4 9  
Finland 1 2 3 4 9  
Europa 1 2 3 4 9  

 
Vilket område är det viktigaste för er?       
Välj tre områden som är de viktigaste för er     
och rangordna dem i angelägenhetsordning. Det viktigaste   

  
området 
 för mig 

Näst viktigaste 
området för mig 

Tredje viktigaste 
området för mig 

Födelseort (i Finland) 1 2 3 
Födelseort (utomlands, inte i Finland) 1 2 3 
Den kommun jag bor i 1 2 3 
Finland 1 2 3 
Det land jag bor i nuförtiden 1 2 3 
Europa 1 2 3 
Nordamerika 1 2 3 
Något annat område/någon annan region 1 2 3 

 

Vilken av grupperna nedan beskriver bäst vem ni är? Välj tre grupper som beskriver bäst hur ni identifierar er och 

rangordna dem i angelägenhetsordning.  

Numrera: 1=beskriver mig bäst, 2= beskriver mig näst bäst och 3= beskriver mig tredje bäst. 

 

Nuvarande eller tidigare yrke _____ 
Hudfärg/etnisk bakgrund _____ 
Kön _____ 
Åldersgrupp _____ 
Religion _____ 
Det politiska parti, den grupp eller rörelse ni understöder _____ 
Nationalitet _____ 
Familjeställning eller civilstånd _____ 
Samhällsklass _____ 
Bostadsområde _____ 
Det landet jag bor i _____ 

 

 
Vissa människor anser att följande saker är viktiga för att en person verkligen skall kunna anses som finländare. 

Andra tycker att dessa är inte alls viktiga. Hur viktigt anser ni detta avseende det vara att man...? 

 Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Kan inte 
 viktigt viktigt viktigt viktigt säga 
Är infödd finländare/född i Finland 1 2 3 4 9 
Är finsk medborgare 1 2 3 4 9 
Bott i Finland största delen av sitt liv 1 2 3 4 9 
Kan tala finska/svenska 1 2 3 4 9 
Hör till evangelisk-lutherska kyrkan 1 2 3 4 9 
Respekterar politiska institutioner och lagar i Finland 1 2 3 4 9 
Känner sig finländsk 1 2 3 4 9 
Har sina rötter i Finland 1 2 3 4 9 
 
 
      



 

I vilken utsträckning är ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden? 

  

Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma 

eller annan 
åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt 
av 

annan 
åsikt 

Kan 
inte 
säga 

Jag är hellre finsk medborgare än medborgare i något annat land 1 2 3 4 5 9 
Numera skäms jag över vissa företeelser i Finland 1 2 3 4 5 9 
Världen skulle vara bättre om människorna i andra länder mera        
liknade finländare 1 2 3 4 5 9 
På det hela taget är Finland ett bättre land än de flesta länder 1 2 3 4 5 9 
Man bör stöda Finland även om Finland handlar felaktigt 1 2 3 4 5 9 
När Finland har internationell framgång i idrott, är jag stolt över        
att vara finländare 1 2 3 4 5 9 
För det mesta delen av tiden känner jag mig stolt över att jag är 
finländare 1 2 3 4 5 9 
Jag skulle ofta vilja vara stoltare över att vara finländare än vad 
jag kan 1 2 3 4 5 9 
Jag känner mig som finländare 1 2 3 4 5 9 
Jag känner mig som utlandsfinländare 1 2 3 4 5 9 

 
Hur stolt känner ni er över Finland när det gäller följande? Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Kan inte 
  stolt stolt stolt stolt säga 
Fungerande demokratin 1 2 3 4 9 
Politiska inflytandet i världen 1 2 3 4 9 
Ekonomiska framgångar 1 2 3 4 9 
Socialskyddsystem 1 2 3 4 9 
Vetenskapliga och teknologiska framgångar 1 2 3 4 9 
Idrottsliga framgångar 1 2 3 4 9 
Framgångar i konst och litteratur 1 2 3 4 9 
Armé 1 2 3 4 9 
Historia 1 2 3 4 9 
Det rättvisa och likvärdiga behandlingen av alla gruppen i 
samhället 1 2 3 4 9 

 
Hur skulle ni placera er själv på följande skala? 
Jag tycker att… 
 
Det är bättre för samhället      Det är bättre för samhället 
om olika etniska grupper      om olika etniska grupper 
bibehåller sina egna seder      anpassar sig och smälter 
och bruk                   1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 in i det omgivande samhället. 
 
Då ni flyttade från Finland till utlandet, upplevde ni då att… Helt av Delvis av Delvis av Helt av  
  samma samma annan annan Vet 
  åsikt åsikt åsikt åsikt inte 
…ni uppmuntrades att lära er det nya språket? 1 2 3 4 9 
…ni började framhäva ert modersmål? 1 2 3 4 9 
…ni var tvungen att ge upp era egna vanor och traditioner? 1 2 3 4 9 
…ni var tvungen att ändra era politiska åsikter eller vanor? 1 2 3 4 9 
…ni var tvungen att ändra era religiösä åsikter eller vanor? 1 2 3 4 9 
…ni började framhäva er egen kultur? 1 2 3 4 9 
 
      



I vilken utsträckning är ni av samma eller annan åsikt om följande 
påståenden? Helt av  Delvis av Delvis av Helt av Kan 
  samma samma annan annan inte 
  åsikt åsikt åsikt åsikt säga 
Jag har undvikit mitt modersmål. 1 2 3 4 9 
Jag har gett upp mina egna vanor och traditioner. 1 2 3 4 9 
Jag har ändrat mina politiska åsikter eller vanor. 1 2 3 4 9 
Jag har ändrat mina religiösä åsikter eller vanor. 1 2 3 4 9 
Min egen kultur har hamnat i bakgrunden. 1 2 3 4 9 
Jag hör till majoriteten av befolkningen i mitt bosättningsland. 1 2 3 4 9 

 
Följer ni med den finländska kulturen eller sporten? Vilken typ och hur ofta? 

  
  

  
 
Hur skulle ni beskriva er nationella identitet? 

  
  

  
 
Följande fråga är bara för sådana utlandsfinländare som bor i Storbritannien, Spanien eller Kanada. 
Vad tycker ni om de separatistiska organisationerna och/eller partierna (som driver frågan om självständighet för de 
autonoma områdena) som fungerar i ert bosättningsland? * 

  
  

  
* T.ex. English Democrats, IRA, Plaid Cymru, SDLP, Sinn Féin och SNP i Storbritannien; CC, CDC, EAJ-PNV, ERC, ETA, ICV 

och MLNV (ENAM) i Spanien samt Bloc Québécois och PQ i Kanada.  



 

 

FÖLJANDE FRÅGOR GÄLLER SAMHÄLLELIGT OCH POLITISKT DELTAGANDE 

Hur intresserad är ni själv av politik? Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Vet 
  intresserad intresserad intresserad intresserad inte 
Finlands politik 1 2 3 4 9 
Politik i ert bosättningsland 1 2 3 4 9 

 

Hur ofta i medeltal brukar ni själv:      

  
Varje 
dag 

Minst en 
gång i 
veckan 

Minst en 
gång i 

månaden 

Minst 
en gång 
om året Aldrig 

Läsa politiska artiklar som gäller Finland i någon dagstidning 1 2 3 4 9 
Läsa politiska artiklar som gäller mitt bosättningsland i någon dagstidning 1 2 3 4 9 
Titta på politiska nyheter som gäller Finland i tv eller lyssna      
på dem på radio 1 2 3 4 9 
Titta på politiska nyheter som gäller mitt bosättningsland på       
tv eller lyssna på dem på radio 1 2 3 4 9 
Använda internet för att följa med politiska nyheter eller för att få politisk 
information som gäller Finland 1 2 3 4 9 
Använda internet för att följa med politiska nyheter eller för att få politisk 
information som gäller mitt bosättningsland 1 2 3 4 9 
Följa med sociala medier för att få politisk information som gäller Finland 1 2 3 4 9 
Följa med sociala medier för att få politisk information som gäller mitt 
bosättningsland 1 2 3 4 9 

 
Nedan räknas olika former av politiskt och samhälleligt deltagande upp. Ange var och en, om ni gjort eller tänkt göra 
följande saker: 

 

Ja, under 
det senaste 

året 

Ja, 
någon 
gång 

tidigare 

Har 
inte, 
men 

kunde 
göra 

Har inte 
och 

tänker 
aldrig 
göra 

Kan 
inte 
säga 

Skrivit under en vädjan 1 2 3 4 9 
Bojkottat eller med avsikt köpt vissa produkter av politiska, etiska 
eller miljövårdsmässiga skäl 1 2 3 4 9 
Deltagit i en demonstration 1 2 3 4 9 
Deltagit i ett politiskt möte eller evenemang 1 2 3 4 9 
Kontaktat eller försökt kontakta en politiker eller tjänsteman för att 
uttrycka er åsikt 1 2 3 4 9 
Donerat eller samlat pengar för politisk eller samhällelig verksamhet 1 2 3 4 9 
Kontaktat media eller uttryckt er åsikt i media 1 2 3 4 9 
Deltagit i en politisk diskussiongrupp på internet 1 2 3 4 9 

 
Sedan 2012 har finska medborgare haft möjlighet att lägga fram initiativ för riksdagen om att stifta lagar genom 

webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi. Stämmer följande påståenden in på er själv? 

 Ja Nej Vet inte 
Jag har väckt eller understött ett medborgarinitiativ 1 2 9 
Jag har övervägt att väcka eller understödja ett medborgarinitiativ 1 2 9 
Jag skulle ha velat väcka eller understödja ett medborgarinitiativ, men jag kunde inte identifiera mig i 
webbtjänsten 1 2 9 
Jag kan inte identifiera mig i webbtjänsten eftersom jag inte har finländska 
nätbankkoder/elektroniskt chipförsett -identitetskort/SIM-kort 1 2 9 
Om jag hade möjlighet att identifiera mig i webbtjänsten, skulle jag väcka eller understödja ett 
medborgarinitiativ 1 2 9 
    



 

 

 

Många människor hör till olika grupper, organisationer eller föreningar. Anteckna vid varje grupp, om ni är medlem 

eller deltar i deras verksamhet: 

 

 

 

Är medlem 
och deltar 

aktivt 

Är 
medlem, 

men deltar 
inte aktivt 

Har tidigare varit 
medlem, men 

inte längre 
Har aldrig 

varit medlem 
Kan inte 

säga 

Politiskt parti 1 2 3 4 9 
Fackföreningen, företagareorganisation eller 
annan motsvarande förening 1 2 3 4 9 
Kyrka eller annan religiös organisation 1 2 3 4 9 
Idrotts-, fritids- eller kulturgrupp 1 2 3 4 9 
Finland-Samfundet 1 2 3 4 9 
Någon annan organisation eller förening 1 2 3 4 9 

 
 
Valdeltagandet i Finlands val är traditionellt väldigt lågt bland utlandsfinländare, cirka 10 procent. Vilka faktorer 
inverkar enligt din mening på det låga valdeltagandet bland utlandsfinländare? Välj de tre viktigaste orsakerna och 
rangordna dem i angelägenhetsordning.  
Numrera: 1= den viktigaste orsaken, 2= näst viktigast orsaken och 3= tredje viktigaste orsaken. 

 

 
Vilka är enligt er åsikt de viktigaste metoderna för att höja det låga valdeltagandet bland utlandsfinländare i Finlands 
val? Välj de tre viktigaste metoderna och rangordna dem i angelägenhetsordning. 
Numrera: 1= den viktigaste metoden, 2= näst viktigast metoden och 3= tredje viktigaste metoden. 
 

Öka antalet vallokaler _____ 
Införa brevröstning _____ 
Införa internetröstning _____ 
Införa mobila vallokaler (t.ex. bussar där man kan rösta) _____ 
Posta partiprogram och valmaterial hem före valen _____ 
Möta partiernas olika representanter före valen _____ 
Få mer information om valen och valpraxis i allmänhet _____ 
Få mer information om aktuella politiska frågor och diskussioner i Finland och om vad 
parlamentet/regeringen/presidenten har genomfört under föregående mandatperiod _____ 
Någon annan metod _____ 

 
Brevröstning: Väljaren beställer eller hämtar brevröstningsmaterial från Finland eller från någon finsk beskickning. Två 
vittnen intygar att väljaren har röstat personligen och att röstningen har gjorts på ett sätt som säkerställer 
valhemligheten. Därefter skickar väljaren sin röst per post till den kommunala centralvalnämden. 

Internetröstning: Väljaren registrerar sig på internet. Därefter skickas identifikationskoder till väljare via post eller sms. 
Väljaren kan rösta med dator, surfplatta, smarttelefon eller motsvarande. 

  
Att rösta är besvärligt, eftersom vallokalen ligger alltför långt borta _____ 
Okunskap om hur omröstningen utförs _____ 
Utlandsfinländare är inte intresserade av finländsk politik och finländska val 
och därför är det likgiltigt för dem att rösta _____ 
Utlandsfinländare har bara ingen lust att gå och rösta _____ 
Okunskap om Finlands val, partier och kandidater _____ 
Okunskap om aktuella politiska frågor och diskussioner i Finland _____ 
Utlandsfinländare har inget förtroende för politiker och politik i allmänhet _____ 
Utlandsfinländare anser inte att det är till någon nytta för dem att rösta _____ 
Någon annan orsak _____ 



 

 

 

 

 

För att göra det enklare för utlandsfinländare att rösta i Finlands val, har det utretts olika möjligheter att genomföra 
brevröstning och internetröstning. Vad anser ni, hur användbara är dessa möjligheter för att höja utlandsfinländares 
politiska deltagande? 

 Mycket  Ganska Ganska Helt Vet  

 användbart användbart oanvändbart oanvändbart ej 
Ta brevröstning i bruk  1 2 3 4 9 
 
Ta internetröstning i bruk 1 2 3 4 9 

 
 
Utlandsfinländare röstar i olika valkretsar. Ett förslag för att öka utlandsfinländares inflytande är att inrätta en 

valkrets för utlandsfinländare ur vilken riksdagsledamöter kan väljas. Borde man enligt er åsikt ha en egen valkrets 

för utlandsfinländare? 

Ja  Nej Vet ej 

Borde man enligt er åsikt ha en egen valkrets för utlandsfinländare? 1 2 9 
 
 
Innan ni flyttade utrikes, röstade ni i de statliga valen i Finland oftare eller mera sällan än nuförtiden? 
Då jag bodde i Finland röstade jag oftare än nuförtiden.   1 
Då jag bodde i Finland röstade jag lika ofta som nuförtiden.  2 
Då jag bodde i Finland röstade jag mer sällan än nuförtiden.  3 
Jag röstade inte då jag bodde i Finland och nuförtiden röstar jag inte heller. 4 
Då jag bodde i Finland hade jag inte rösträtt.   5 
Jag har aldrig bott i Finland.     6 
 
 
Vilket är avståndet till den närmaste vallokalen där ni kan rösta i finländska val? 

Ringa det lämpligaste alternativet.  

 

Mindre än 10 kilometer  11-20 km    21-30 km    31-40 km    
41-50 km    51-60 km   61-70 km    71-80 km    
81-90 km    91-100 km    101-200 km    201-300 km   
301-400 km    401-500 km    501-600 km    601-700 km    
701-800 km    801-900 km    901-1000 km    mer än 1000 kilometer 
 

Om ni tänker på den tid då ni har bott utomlands, har ni då röstat i Finlands statliga val under de senaste tio åren? 
 

 Ja Nej Jag har inte haft rösträtt 
Presidentvalet 1 2 3 
Riksdagsvalet 1 2 3 
Europaparlamentsvalet 1 2 3 

 
  



 

 

 

Vilka var de viktigaste orsakerna om ni inte röstade i Finlands statliga val? Välj de tre viktigaste orsakerna och 

rangordna dem i angelägenhetsordning. Om ni har röstat i Finlands samtliga statliga val under de senaste tio år, 

vänligen fortsätt till följande fråga. 

Numrera: 1= den viktigaste orsaken, 2= näst viktigaste orsaken och 3= tredje viktigaste orsaken.  

Jag har inte haft rösträtt  _____ 
Det var besvärligt att rösta eftersom vallokalen låg alltför långt borta _____ 
Jag ansåg inte att det var till någon nytta för mig att rösta _____ 
Jag anser att en röst inte påverkar valresultatet _____ 
Politik intresserar mig inte och för mig är det likgiltigt att rösta _____ 
De finländska valen intresserade mig inte _____ 
Jag kunde inte rösta p.g.a. arbetsförhinder eller resa _____ 
Jag kunde inte rösta p.g.a. sjukdom eller hög ålder _____ 
Jag kom inte ihåg att rösta _____ 
Jag hade ingen lust att rösta _____ 
Jag visste inte om att valet hölls _____ 
Jag visste inte tillräckligt mycket om den aktuella politiska situationen i Finland _____ 
Det var svårt för mig att hitta ett lämpligt parti _____ 
Det var svårt för mig att hitta en lämplig kandidat _____ 
Jag ville protestera mot politiken och politikerna _____ 
Jag har inget förtroende för politiker och politik i allmänhet _____ 
Någon annan orsak _____ 

 
 
Hur sannolikt är det, att ni skulle rösta i Finlands val om ni hade möjligheten att rösta per brev eller via internet? 

 Säkert 
Ganska 

sannolikt 
Ganska 

osannolikt 
Jag skulle inte rösta 

överhuvudtaget 
 

Vet ej 
Jag skulle rösta per brev 1 2 3 4 9 
 
Jag skulle rösta via internet 1 

 
2 3 4 9 

 
 
Tycker ni att något av partierna i Finland representerar era åsikter någorlunda väl? 

 
Samlingspartiet (Saml)   1 
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)  2 
Sannfinländarna (SAF)   3 
Centern i Finland (Cent)   4 
Vänsterförbundet (Vänst)   5 
Svenska folkpartiet i Finland (SFP)  6 
Gröna förbundet (Gröna)   7 
Kristdemokraterna (KD)   8 
Något annat parti eller någon annan sammanslutning 9 
Kan inte säga    10 
Vill inte säga    11 
 

  



 

 

 

Har ni röstat i de statliga valen i ert nuvarande bosättningsland under de senaste tio åren? 

 

 
 
 

Ja 

 
 
 

Nej 

De berörda valen  
har inte förrättats  

i mitt bosättningsland  
under de senaste tio åren 

I presidentvalet 1 2 3 
I parlamentsvalet 1 2 3 
I regionala valet 1 2 3 
I lokalvalet 1 2 3 
I Europaparlamentsvalet 1 2 3 
I folkomröstning (referendum) 1 2 3 
Jag har aldrig röstat i något annat land än i Finland 1 2 3 
Jag har aldrig röstat någonstans i val 1 2 3 

 

Vilken är den viktigaste orsaken om ni inte har röstat i något val som har hållits i ert bosättningsland? 

Om ni alltid har röstat i alla val som har hållits i ert bosättningsland under de senaste tio åren, vänligen fortsätt till 

följande fråga. 

 
Jag hade inte rösträtt      1 
Det var besvärligt att rösta eftersom vallokalen låg alltför långt borta   2 
Jag ansåg inte att det var till någon nytta för mig att rösta    3 
Jag anser att en röst inte påverkar valresultatet    4 
Politik intresserar mig inte och för mig är det likgiltigt att rösta   5 
Valen i mitt bosättningsland intresserade mig inte    6 
Jag kunde inte rösta p.g.a. arbetsförhinder eller resa    7 
Jag kunde inte rösta p.g.a. sjukdom eller hög ålder    8 
Jag kom inte ihåg att rösta      9 
Jag hade ingen lust att rösta      10 
Jag visste inte om att valet hölls     11 
Jag visste inte tillräckligt mycket om den aktuella politiska situationen i mitt bosättningsland 12 
Det var svårt för mig att hitta ett lämpligt parti    13 
Det var svårt för mig att hitta en lämplig kandidat    14 
Jag ville protestera mot politiken och politikerna    15 
Jag har inget förtroende för politiker och politik    16 
Någon annan orsak      17 
 
  
Finns det någonting mer som ni ville berätta om ert eget eller på det hela taget utlandsfinländares politiska eller 

samhälleliga deltagande? 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIST NÅGRA BAKGRUNDSFRÅGOR 

Ert kön? Man 1  
Kvinna 2 

 
Ert födelseår?  ______________ 
 
 Är ni för närvarande… Ogift   1   

Gift   2 
Registerad partner 3 
Samboende   4 
Frånskild eller separerad 5 
Änka/änkling   6  

  Annat   7  
 
Är ni finsk medborgare? 

 Ja   Nej 

Jag har finskt medborgarskap 1  2 
Jag har dubbelt medborgarskap 1  2 

 
Var era föräldrar finska medborgare när ni föddes? 
Ja, både var finska medborgare   1  
Bara min far var finsk medborgare   2  
Bara min mor var finsk medborgare   3  
Ingendera av föräldrarna var finsk medborgare  4  
 
 
Er högsta utbildning eller exam eller det som är det närmaste alternativet? 
Fortfarande i skolan (grundskola, gymnasium, yrkesskola eller -kurs, institut) 1 
Folkskola     2 
Grundskola     3 
Yrkeskola eller -kurs    4 
Student     5 
Yrkeshögskola eller yrkesutbildning på institutnivå  6 
Universitet     7 
Forskarutbildning (licentitat eller doktor)   8 
 
 
Till vilken yrkesgrupp hör ni närmast (eller den senaste om ni inte arbetar)? 
Ledande ställning i annans tjänst  1 
Högre tjänsteman   2 
Lägre tjänsteman   3 
Arbetstagare    4 
Egenföretagare, arbetsgivare, yrkesutövare  5 
Lantbruks-, jordbruksföretagare  6 
Skolelev eller studerande   7 
Hemmamamma, hemmapappa  8 
Arbetslös    9 
Någon annan    10 
 
Bor ni i…?  
Centrum av en stor eller större stad  1 
En förstad eller förort till en stor eller större stad 2 
Annan stad    3 
By eller tätort på landsorten   4  
En glesbygd på landsorten   5 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


