
KYSELYLOMAKE: FSD3467 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3467 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2019

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.



Lomakenumero 
 

Ärade respondent 
 
Vi bifogar här ett frågeformulär som du kan fylla i hemma. Med hjälp av frågeformuläret samlar vi in 
information som kompletterar den nyss avslutade intervjun. Båda undersökningarna ingår i den nationella 
valundersökningen 2019 som genomförs av valforskningskonsortiet och finansieras av Justitieministeriet. 
Projektet är en del av ett internationellt forskningssamarbete kring politiskt deltagande. För att 
undersökningen skall lyckas, är det mycket viktigt att du svarar på alla frågorna. Undersökningen koordineras 
av Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi. I projektet deltar ett tjugotal forskare från 
Helsingfors, Tammerfors och Åbo universitet samt från Åbo Akademi. Taloustutkimus Oy ansvarar för 
datainsamlingen. 

Taloustutkimus Oy är ett opartiskt undersökningsföretag, som gör marknads- och opinionsundersökningar 
om olika ämnen både bland företag och bland konsumenter. Taloustutkimus Oy följer den Internationella 
Handelskammarens regler, således behandlas all information som är relaterad till undersökningen absolut 
konfidentiellt. Ingen respondents uppgifter behandlas enskilt, utan som en del av en större helhet. 

Du kan delta antingen genom att fylla i e-formuläret eller brevformuläret 

Hur fyller jag i e-formuläret? Besvara genom att följa anvisningarna nedan 
 

STEG 1 STEG 2 STEG 3 

   

Använd din dator, surfplatta  
eller smarttelefon och  
gå till adressen: 

Skriv din inloggningskod 
<<person1logincode>> 
i de anvisade fälten 

Fyll i formuläret och 
skicka den när du är klar 

survey.taloustutkimus.fi/vaali/svenska 
Hur fyller jag i brevformuläret? 

Man svarar genom att kryssa för rutan med rätt svarsalternativ. Vi ber dig att använda en blå eller svart 
kulspetspenna. Frågeformulären förs in i registret maskinellt, så det är viktigt att kryssen hålls innanför 
svarsrutorna. Ifall du kryssar för fel svarsalternativ, ber vi dig att svärta hela den rutan som kryssats fel. Vi 
hoppas att du svarar och returnerar frågeformuläret i det bifogade svarskuvertet så snabbt som möjligt, dock 
senast inom en vecka. Portot är betalt. 

Det lönar sig att svara! Som tack skickar vi en Ässa-lott eller e-presentkort till alla respondenter. Du får din 
belöning genom att fylla i kontaktkortet och returnera det tillsammans med frågeformuläret. 
 
Tilläggsinformation 
 
Ifall du vill få mer information om forskningsprojektet, ta kontakt med valforskningskonsortiets ordförande, 
professor Kimmo Grönlund, e-post [kontaktinformation raderade]. Om du har frågor gällande 
frågeformuläret kan du ringa Taloustutkimus undersökningsdirektör Tuomo Turja, [kontaktinformation 
raderade].  

Tack på förhand för att du deltar i undersökningen!  TALOUSTUTKIMUS OY 
 
 

Tuomo Turja 
undesökningsdirektör 

SKICKA 
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DROP-OFF, FNES 2019 
 
A) REGERING OCH OPPOSITION 

 
P1.1.  Hur lätt eller svårt tycker du det var att se skillnader mellan partiernas målsättningar inför årets 
riksdagsval?  
 

1. Mycket lätt 
2. Ganska lätt 
3. Varken lätt eller svårt 
4. Ganska svårt 
5. Mycket svårt 
6. Vet ej 

 
P1.2.  Inför årets riksdagsval, hur lätt eller svårt tyckte du det var att se skillnader mellan partiernas 
målsättningar när det gäller följande frågor? 
 

1. Mycket lätt 
2. Ganska lätt 
3. Varken lätt eller svårt 
4. Ganska svårt 
5. Mycket svårt 
6. Vet ej 

 
Sysselsättningsfrågor 
Skattefrågor 
Frågor gällande företagens verksamhetsförutsättningar 
Frågor gällande miljön och hejdandet av klimatförändringen 
Äldrevårdsfrågor 
Social- och hälsovårdsfrågor 
Frågor gällande unga och barnfamiljer 
Utbildningsfrågor 
Frågor gällande invandring och invandrare 
Frågor gällande minoriteters rättigheter 
 
P2.  Hur bra eller dåligt anser du att Juha Sipiläs regering lyckades sköta följande frågor under den förra 
valperioden?  
 

1. Väldigt bra 
2. Ganska bra 
3. Varken bra eller dåligt 
4. Ganska dåligt 
5. Mycket dåligt 
6. Vet ej 

 
Sysselsättningsfrågor 
Skattefrågor 
Frågor gällande företagens verksamhetsförutsättningar 
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Frågor gällande miljön och hejdandet av klimatförändringen 
Äldrevårdsfrågor 
Social- och hälsovårdsfrågor 
Frågor gällande unga och barnfamiljer 
Utbildningsfrågor 
Frågor gällande invandring och invandrare 
Frågor gällande minoriteters rättigheter 
 
P3. Vilka av följande frågor intresserade dig mest i valrörelsen för riksdagsvalet som nyligen hölls? Nämn de 
tre viktigaste.  
 

1. Den mest intressanta frågan 
2. Den näst mest intressanta frågan 
3. Den tredje mest intressanta frågan 

 
Sysselsättningsfrågor 
Skattefrågor 
Frågor gällande företagens verksamhetsförutsättningar 
Frågor gällande miljön och hejdandet av klimatförändringen 
Äldrevårdsfrågor 
Social- och hälsovårdsfrågor 
Frågor gällande unga och barnfamiljer 
Utbildningsfrågor 
Frågor gällande invandring och invandrare 
Frågor gällande minoriteters rättigheter 
 
B) SAKFRÅGOR  
 
P4. Vad anser du om följande påståenden om aktuella politiska frågor? 
  

1. Helt av samma åsikt 
2. Delvis av samma åsikt 
3. Delvis av annan åsikt 
4. Helt av annan åsikt 
5. Vet ej 
 

P4_1 Medlemskapet i Europeiska Unionen har överlag varit en positiv sak för Finland 
P4_2 Finland bör förstärka det nordiska samarbetet 
P4_3 Finland bör träda ut ur EU 
P4_4 Demokratins problem är att de flesta människor inte vet vad som är bäst för 
dem själva 
P4_5 De flesta människor är tillräckligt förståndiga för att kunna bedöma hur väl 
regeringen lyckas med sitt arbete 
P4_6 Vårt land behöver starka ledare som kan återställa disciplin och ordning i samhället 
P4_7 Finland bör bli medlem i NATO 
P4_8 Ryssland utgör ett säkerhetspolitiskt hot mot Finland 
P4_9 Staten bör i första hand sköta om utkomsten för infödda finländare  
P4_10 Ambitionen ska vara att hålla hela Finland bebott trots kostnaderna 
P4_11 Finland är för ivrigt när det gäller att genomföra EU:s miljö- och klimatmål  
P4_12 Arbetsvillkor och löner bör avtalas lokalt utan centralorganisationer 
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P4_13 Rätten för personer av samma kön att ingå äktenskap är en bra sak 
P4_14 Rätten för personer av samma kön att adoptera är en bra sak 
P4_15 Den så kallade vårdreformen som innebär att social- och hälsovårdstjänster 
samlas i större ansvarsenheter än idag är en bra sak 
P4_16 För att balansera den finländska ekonomin måste de offentliga tjänsterna skäras ned 
P4_17 Finlands alkoholpolitik är för sträng 
P4_18 Tiggeri bör förbjudas i lag 
P4_19 Finländarna bör vara kvar i arbetslivet längre 
P4_20 Att studera svenska bör vara frivilligt 
P4_21 Finland bör behålla den allmänna värnplikten 
P4_22 Det är tryggt att leva i Finland  
P4_23 Finland bör motverka klimatförändringen betydligt mer aktivt än i dag 

 
 
C) RÖSTNING 
 
P5. Under valkampanjen kan medborgarna få information som behövs för röstningsbeslutet 
från olika källor. I vilken utsträckning fick du information som var viktig för ditt 
röstningsbeslut från följande källor? 
 

1. Väldigt mycket 
 2  Ganska mycket 
 3. Ganska lite 
 4. Inte alls 
 5. Vet ej 
 
P5_1 Familjemedlemmar, föräldrar eller släktingar 
P5_2 Arbets- eller studiekamrater 
P5_3 Andra vänner eller bekanta 
P5_4 Tidningar eller webbtidningar 
P5_5 TV 
P5_6 Radio 
P5_7 Partiers eller kandidaters webbsidor 
P5_8 Partiers eller kandidaters sidor på sociala medier 
P5_9 Övriga sidor på sociala medier 
P5_10 Massmediers webbsidor 
P5_11 Andra webbsidor 
P5_12 Ett eller flera kandidattest (s.k. valkompasser) 
P5_13 Partiernas valprogram 
 

 
 
P6. Hur mycket tid ägnade du åt att bestämma hur du skulle rösta? Bedöm kandidatval och partival skilt för 
sig. 

P6.1. Jag övervägde partival sammanlagt: 

1. Jag gjorde egentligen mitt beslut först i valbåset 
2. Under 15 minuter 
3. Jag övervägde saken i högst 15-30 minuter  
4. Jag övervägde saken i högst en timme  
5. Jag övervägde saken sammanlagt i några timmar  
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6. Ännu längre 
7. Vet ej 

 
P6.2. Jag övervägde kandidatval sammanlagt:  
 

1. Jag gjorde egentligen mitt beslut först i valbåset 
2. Under 15 minuter 
3. Jag övervägde saken i högst 15-30 minuter  
4. Jag övervägde saken i högst en timme  
5. Jag övervägde saken sammanlagt i några timmar  
6. Ännu längre 
7. Vet ej  

 
 
D) VALMANIPULATION 
 
P7.  Vad anser du om följande påståenden gällande riksdagsvalet 2019?  

 
1. Helt av samma åsikt  
2. Delvis av samma åsikt  
3. Varken av samma eller annan åsikt  
4. Delvis av annan åsikt 
5. Helt av annan åsikt 

 
P7_1 Vallagstiftningen är orättvis mot små partier 
P7_2 Valmyndigheterna skötte sina uppgifter väl  
P7_3 Det fanns tillräckligt med myndighetsinformation om röstandet 
P7_4 De praktiska arrangemangen gjorde det enkelt att rösta  
P7_5 Mediernas rapportering om valet var jämlik 
P7_6 Det var lättare för förmögna kandidater att bli valda än andra 
P7_7 Vissa partiers eller kandidaters kampanjer stördes systematiskt 
P7_8 Rösträkningen skedde klanderfritt  
P7_9 Det förekom inget märkbart fusk i valet 
 
 
 
P8. Vilka av följande former av valmanipulation lade du märke till i riksdagsvalet 2019 eller anser att kunde 
förekomma i framtida val i Finland. 
 
Lade märke till            Lade inte märke till         Finner det troligt              Finner det inte troligt 
 
P8_1 Spridning av felaktig information 
P8_2 Störning av webbsidor och/eller konton på sociala medier 
P8_3 Påverkande av politiska åsikter och skapande av osämja i diskussioner på internet med hjälp av t.ex. 
förfalskade konton på sociala medier 
P8_4 Dataintrång och dataläckor (t.ex. gällande e-post) 
P8_5 Smutskastningskampanjer riktade mot kandidater 
P8_6 Publicering av falska opinionsundersökningar 
P8_7 Ljud- och videomanipulering, spridning av falska dokument  
P8_8 Ifrågasättande av valresultatets tillförlitlighet  
P8_9 Manipulering av valresultatet eller omfattande brott mot valhemligheten 
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E)   MEDIEKONSUMTION 
 
 
P9a. Hur ofta ser du på tv-sändningar på tv eller via internet/sociala medier? 

 
1. Dagligen, mer än 4 timmar 

 2. Dagligen, mindre än 4 timmar 
 3. Några gånger i veckan 
 4. Mer sällan 
 5. Aldrig 
 
P9b. Hur mycket tid använder du totalt till att titta på nyhetssändningar eller politik- och 
aktualitetsprogram på TV under en vanlig vardag?  
 

1. Inte alls 
2. Under 0,5 timmar 
3. 0,5 timmar – 1 timmar 
4. Över en timme, men högst 1,5 timmar 
5. Över 1,5 timmar, men högst 2,5 timmar 
6. Över 2,5timmar, men högst 3 timmar 
7. Över 3 timmar 

 
P10. Hur ofta använder du sociala medier (exempelvis Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat )? 
 

1. Dagligen, mer än 4 timmar 
 2. Dagligen, mindre än 4 timmar 
 3. Några gånger i veckan 
 4. Mer sällan 
 5. Aldrig 
 
 
F) INTERNET OCH POLITISKT DELTAGANDE 
 
P11. Nedan nämns olika former av  samhälleligt deltagande. Vilka av dessa har du gjort under de 
senaste fyra åren, eller om saken var väldigt viktigt för dig, vad skulle du kunna göra? (KORT) 
 

1. Jag har gjort detta under de senaste fyra åren 
2. Jag har inte gjort detta, men skulle kunna göra det 
3. Jag skulle aldrig göra detta 
4. Vet ej  

 
P11_1 Skriva insändare 
P11_2 Ta kontakt med politiska beslutsfattare i ett viktigt ärende 
P11_3 Underteckna ett medborgarinitiativ 
P11_4 Underteckna  andra initiativ, upprop eller namninsamlingar 
P11_5 Delta i ett politiskt partis verksamhet 
P11_6 Delta i någon annan samhällsförenings verksamhet 
P11_7 Styra mina inköp så att jag som konsument påverkar samhälleliga eller politiska frågor 
P11_8 Delta i en bojkott, betalnings- eller köpstrejk 
P11_9 Delta i en fredlig demonstration 
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P11_10 Uppvisa civil olydnad genom att delta i olaglig direkt aktion 
 
 
P12. Internet erbjuder också många möjligheter att agera politiskt och skaffa information, genom t.ex. 
sociala medier, bloggar och andra webbsidor och appar. Vilka av följande saker har du gjort på Internet 
eller i sociala medier under de senaste fyra åren, eller ifall du betraktade frågan som viktig, vad skulle du 
kunna göra? 

1. Jag har gjort detta under de senaste fyra åren 
2. Jag har inte gjort detta, men skulle kunna göra det 
3. Jag skulle aldrig göra detta 
4. Vet ej 
 

P12_1 Underteckna ett medborgarinitiativ 
P12_2 Ta kontakt med politiska beslutsfattare i ett viktigt ärende 
P12_3 Donera pengar till ett parti eller till en kandidat  
P12_4 Medverka i ett politiskt partis verksamhet 
P12_5 Delta i någon annan samhällelig organisations verksamhet 
P12_6 Diskutera politik med familjemedlemmar eller bekanta genom elektroniska kommunikationstjänster  
(exempelvis WhatsApp, Facebook Messenger, e-post) 
P12_7 Producera politiskt innehåll genom att publicera en text, bild, ljudinspelning eller video som jag själv 
har gjort 
P12_8 Dela texter, bilder, videor eller annat innehåll som har göra med politik som andra har producerat 
P12_9 Delta i en politisk diskussion genom att skriva kommentarer på exempelvis sociala medier, bloggar 
eller andra webbsidor 
 
 
P13. På internet, eller nätet, stöter man på olika politiska åsikter, nyheter och annan information. Hur ofta 
stöter du på innehåll på nätet som: 
 
P13_1 Motsvarar dina politiska åsikter 
P13_2 Inte motsvarar dina politiska åsikter 
P13_3 Är positivt inställt till partier eller kandidater du stöder 
P13_4 Är kritiskt mot partier eller kandidater du stöder 
P13_5 Är positivt inställt till partier eller kandidater du inte stöder 
P13_6 Är kritiskt mot partier eller kandidater du inte stöder 

 
1. Dagligen 
2. Flera gånger i veckan 
3. En gång i veckan 
4. 2–3 gånger i månaden 
5. En gång i månaden 
6. Mer sällan 
7. Jag använder inte internet 
8. Vet ej 
 

 
 
P14. Om väljarna varje vecka genom en omröstning på internet kunde uttrycka sin åsikt om 
de frågor som riksdagen håller på att behandla, hur skulle du göra? (Välj endast ett alternativ) 
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1. Jag skulle rösta via internet varje vecka eller nästan varje vecka 
2. Jag skulle rösta via internet endast när riksdagen behandlar frågor som intresserar mig 
3. Jag kunde tänka mig att rösta via internet då och då men det är inte viktigt för mig 
4. Jag skulle inte delta i omröstningarna, det är riksdagsledamöternas uppgift att fatta beslut 
om frågorna 
5. Vet ej 

 
 
 
 
G) KÖN OCH POLITISKA UPPGIFTER  
 
P15. Är enligt dig manliga eller kvinnliga politiker bättre lämpade att hantera följande politikområden? 
 
a. Försvars- och säkerhetspolitik  
b. Finanspolitik 
c. Socialpolitik  
d. Invandrings- och asylpolitik  
e. Jämställdhetspolitik 
 

1. Män är bättre lämpade 
2.  
3.   
4. Män och kvinnor är lika lämpade 
5.   
6.  
7. Kvinnor är bättre lämpade 

 
 
 
P16. Stämmer följande egenskaper enligt dig bättre in på manliga eller kvinnliga politiker?  
 
a. Ambitiös 
b. Konsensusbyggande  
c. Målmedveten  
d. Empatisk 
 

1. Män 
2.  
3.  
4. Stämmer lika bra för män och kvinnor 
5.  
6.  
7. Kvinnor 

 
 

 
H) ÅSIKTER OM PARTIERNA OCH REGERINGENS VALLÖFTEN  
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P17. När partierna fattar beslut om sina egna målsättningar och personval, kan besluten fattas på 
medlemmarnas eller ledningens villkor (decentraliserat eller centraliserat). Tänk på partierna i Finland och 
ange vad du anser om följande påståenden?  

1. Helt av samma åsikt 
2. Delvis av samma åsikt  
3. Delvis av annan åsikt  
4. Helt av annan åsikt 
5. Vet ej 

 

17_1 Makten är alltför koncentrerad till de högsta ledarfigurerna i partierna (ordföranden, 
riksdagsgruppernas ledare, ministrar, m.m.) 
17_2 Partiledarna borde väljas i val där alla partimedlemmar får rösta 
17_3 Vanliga partimedlemmar kan i tillräcklig utsträckning påverka partiernas beslut i lokalavdelningarna, 
distriktsorganisationerna och partimötena 
17_4 Vanliga riksdagsledamöter är ”gummistämplar” för partiledningen, och har inte någon egentlig makt 
att besluta om saker 
17_5 Jag skulle lita på partierna mer ifall de lyssnade mer på sina medlemmar 
17_6  Så länge ett parti för bra politik, spelar det ingen roll fast vanliga partimedlemmar inte alls har 
deltagit i dess utformning 
 
 
P18. I vilken utsträckning höll partierna i Sipiläs regering sina vallöften under valperioden 2015-2019? 
Svara på en skala från noll till tio, där noll innebär ’inte alls’ och tio ’fullständigt’. 
 

0 =  inte alls 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 = fullständigt 
 

 
P19. Inför riksdagsvalet 2015 gav partierna i Sipiläs regering följande löften. Har de enligt din åsikt uppfyllts 
fullständigt, delvis eller inte alls.  
 
Svarsalternativ:  
 

1. Uppfylldes helt  
2. Uppfylldes delvis  
3. Uppfylldes inte 
4. Vet ej  

 
A. Hindra att totalskattegraden stiger under valperioden 
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B. Möjliggöra införandet av terminsavgifter för studerande från länder utanför Europeiska unionen 
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

C. Ta i bruk företagaravdraget i beskattningen 
D. Slopa behovsprövningen av arbetskraft från länder utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet 
E. Valfrihetsmodellen för den offentliga hälsovården, där finansieringsandelen överförs till den 

tjänsteproducent som kunden valt 
F. I lag förbjuda att resa utomlands för att delta i terroristisk verksamhet 
G. Återinföra användningen av truppminor i försvaret 
H. Förlänga den maximala prövotiden för arbetstagare till ett halvår 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I) OMDÖMEN OM EKONOMIN OCH DET EGNA LIVET 

 
 
P20. Om du tänker tillbaka på de två senaste åren (24 mån.), anser du att följande saker har blivit bättre, 
sämre eller är oförändrade jämfört med tidigare? 

1. Bättre 
2. Sämre 
3. Oförändrat 
4. Vet ej 

 
P20_1 Finlands ekonomiska läge    
P20_2 Ditt eget eller familjens ekonomiska läge 
P20_3 Finlands sysselsättningsläge 
P20_4 Ditt eget eller din familjs sysselsättningsläge 
 
 
 

P21. Om du tänker två år framåt i tiden (24 mån.), tror du att följande saker då kommer att vara bättre, 
sämre eller oförändrade jämfört med nu? 
 

1. Bättre 
2. Sämre 
3. Oförändrat 
4. Vet ej 
 

P21_1 Finlands ekonomiska läge 
P21_2 Ditt eget eller familjens ekonomiska läge 
P21_3 Finlands sysselsättningsläge 
P21_4 Ditt eget eller familjens sysselsättningsläge 
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P22. Hur nöjd eller missnöjd är du med din egen ekonomiska situation? 
 

1. Mycket nöjd 
2. Ganska nöjd 
3. Ganska missnöjd 
4. Mycket missnöjd 
5. Vet ej  

 
P23. Och hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv i allmänhet? 
 

1. Mycket nöjd 
2. Ganska nöjd 
3. Ganska missnöjd 
4. Mycket missnöjd 
5. Vet ej 

   
 

 
J) GRUPPIDENTIFIKATION OCH PERSONLIGHET  
 
 
P24. Vilken av följande grupper identifierar du dig i första hand med? (ange endast ett alternativ) 
 

1. Landsortsbor 
2. Stadsbor 
3. Båda 
4. Ingendera 
 

P25. Vilken av följande grupper identifierar du dig i första hand med? (ange endast ett alternativ) 
 

1. Finländare i allmänhet 
2. Finskspråkiga finländare 
3. Svenskspråkiga finländare 
4. Annan nationell eller språklig grupp 
5. Ingen av de nämnda 

 
P26. Till sist några frågor om hur du karaktäriserar dig själv som person. Vi ber dig för varje 
alternativ ange hur väl de nämnda egenskaperna beskriver dig själv. Beakta båda 
egenskaperna i svaret. 
 

1. Helt av annan åsikt 
2. Delvis av annan åsikt 
3. Lite av annan åsikt 
4. Varken av samma eller annan åsikt 
5. Lite av samma åsikt 
6. Delvis av samma åsikt 
7. Helt av samma åsikt 
 

P26_1 Utåtriktad, impulsiv 
P26_2 Kritisk, debattlysten 
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P26_3 Pålitlig, disciplinerad 
P26_4 Lätt att oroa eller irritera 
P26_5 Öppen för nya erfarenheter, flerdimensionell 
P26_6 Reserverad, tystlåten 
P26_7 Empatisk, varm 
P26_8 Oorganiserad, bekymmerslös 
P26_9 Lugn, känslomässigt stabil 
P26_10 Konventionell, håller mig till det invanda 
 
 


