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Du hinner ännu delta i undersökningen!  
Vi har inte fått in så många svar som vi hoppades få på vår enkät om miljö, även om ämnet berör oss 
alla. För att undersökningen ska lyckas är det viktigt att vi får synpunkter från människor med olika 
bakgrund.  

Om du redan har besvarat enkäten tackar vi för ditt svar! Om du ännu inte hunnit svara, ber vi dig 
på nytt att delta. 

Bland dem som deltar i Statistikcentralens enkäter utlottas årligen 50 presentkort värda 100 euro. 

Vänligen besvara enkäten via internet före 18.12.2020. Du hittar webbadressen och dina personliga 
koder uppe till höger på denna sida.  

Du kan kontakta oss per e-post issp.info@stat.fi. Du får mera information om behandlingen av 
personuppgifter och dina rättigheter genom att kontakta Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. En 
detaljerad dataskyddsbeskrivning finns tillgänglig på adressen www.fsd.tuni.fi/fi/issp2020/ 

Tack för samarbetet! 

Statistikcentralen  Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv 

 
 
Jussi Heino  Helena Laaksonen 
avdelningschef  direktör 
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www.stat.fi/svara 
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Miljöinställning

Kohdenumero

Kohdenumero

Välkommen att delta i undersökningen om Miljöinställning i Finland!

Svara på frågorna genom att välja ett lämpligt alternativ eller genom att skriva in svaren i de tomma
fälten.

På blanketten går man vidare genom att klicka på "Nästa" (inte "Enter"). Ibland kan det ta en stund att
komma till nästa sida. Det är också möjligt att gå tillbaka på blanketten och granska eller korrigera
svaren genom att klicka på "Föregående". Använd inte webbläsarens tillbaka/framåt-knappar.

Uppgifterna sparas automatiskt när du går vidare till nästa sida. Vid behov kan du fortsätta besvarandet
senare med dina personliga koder för inloggningen.

När du svarat på alla frågor, klicka på "Skicka". Då sparas uppgifterna.

Först några frågor om dig och din utbildning:

Är du…

Vilket år är du född? *

År

Man

Kvinna



Hur många år har du sammanlagt gått i skola eller studerat?
Räkna med folk-, medborgar- eller grundskola, gymnasium och annan allmänbildande utbildning, alla heltidsstudier
som leder till ett yrke samt utbildning på högre nivå. Om du ännu går i skola eller studerar, uppge dina hela skol-
och studieår fram till nu.

Fråga \"Hur många år har du sammanlagt gått i skola eller studerat?\":
OBS! Summan av fälten måste vara mindre än 0" data-validation-
mode="0" data-validation-name="numericOptionsSumLessThan">

Jag har gått i skola eller
studerat sammanlagt...

år

jag har inte gått i skola

Vilken är din utbildning?
Välj den högsta utbildningsnivå som slutförts.

Nu följer några frågor om din arbetssituation:

Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbete i den egna
familjens företag minst en timme per vecka. Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete på grund av

Ännu i grundskolan

Folkskola eller medborgarskola

Grundskola

Yrkesskola eller -kurs

Gymnasium eller studentexamen

Specialyrkesexamen

Yrkesutbildning på institutnivå

Yrkeshögskoleexamen (YH)

Högre yrkeshögskoleexamen (högre YH)

Universitet, lägre högskoleexamen (t.ex. kandidatexamen)

Universitet, högre högskoleexamen (t.ex. magisterexamen)

Licentiat- eller doktorexamen



mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik, svara utifrån hur din vanliga
arbetssituation ser ut.

Förvärsarbetar du? *

Hur många timmar arbetar du i medeltal per vecka, övertid medräknad?
Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna med alla
timmar.

timmar per vec-
ka

Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, svara
utgående från ditt huvudsakliga arbete. Om du inte arbetar för närvarande eller om du är pensionerad,
svara utgående från ditt senaste arbete. Affärsidkare och yrkesutövare samt frilansare betraktas som
företagare. 

Är du/var du...

Har/hade du någon arbetsledande funktion, dvs. har/hade du underordnade?

Jag förvärvsarbetar för närvarande

Jag förvärvsarbetar för närvarande inte, men jag har gjort det tidigare

Jag har aldrig förvärvsarbetat

Löntagare

Företagare utan anställda

Företagare som har 1–9 anställda

Företagare som har 10 anställda eller fler

Arbetar/arbetade i den egna familjens företag

Ja, hur många?

Nej



Arbetar/arbetade du i ett vinstsyftande företag eller i en icke-vinstsyftande organisation?

Arbetar/arbetade du inom den offentliga eller privata sektorn?

Vilket är ditt nuvarande eller ditt senaste yrke?
Ange yrkesbenämningen för ditt huvudsakliga arbete så noggrant och tydligt som möjligt, t.ex. elektronikmontör
hellre än montör. Ange yrke, inte examen.

Yrke:

Vilka är eller var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Vad gör/gjorde företaget eller organisationen där du arbetar/arbetade huvudsakligen?

I ett vinstsyftande företag

I en icke-vinstsyftande organisation

Inom den offentliga sektorn

Inom den privata sektorn



Vilket av följande beskriver bäst din nuvarande situation?
Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete på grund av mamma- eller pappaledighet, annan ledighet,
oavlönad ledighet eller dylik, svara utifrån hur din vanliga arbetssituation ser ut.

Har du en make/maka/sambo eller en stadigvarande partner och bor ni tillsammans? *

Hur länge har du och din nuvarande make/maka/sambo/partner bott ihop?
Om du inte kommer ihåg exakt, uppskatta antalet år. Välj punkten "kortare tid än ett år" om ni har bott tillsammans
en kortare tid än ett år.

Fråga \"Hur länge har du och din nuvarande make/maka/sambo/partner bott ihop?\":
OBS! Summan av fälten måste vara mindre än 0" data-validation-mode="0"
data-validation-name="numericOptionsSumLessThan">

Vi har bott
ihop...

år

kortare tid än
ett år

Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag)

Arbetslös arbetssökande

Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt)

Praktikant eller läroavtalselev

Permanent arbetsoförmögen

Pensionär

Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare

Beväring eller i civiltjänst

Något annat

Ja, vi bor tillsammans

Ja, vi bor inte tillsammans

Jag lever inte i ett parförhållande



Vilken utbildning har din make/maka/sambo/partner?
Välj den högsta utbildningsnivå som slutförts.

Vilket år är din make/maka/sambo/partner född?

År

Följande frågor gäller din makes/makas/sambos/partners arbetssituation:

Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbete i den egna
familjens företag minst en timme per vecka. Om din make/maka/sambo/partner är tillfälligt borta från sitt
förvärvsarbete (mamma-, pappa- eller annan ledighet, oavlönad ledighet eller borta av annan liknande
orsak) svara utifrån hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut.

Förvärvsarbetar din make/maka/sambo/partner? *

Ännu i grundskolan

Folkskola eller medborgarskola

Grundskola

Yrkesskola eller -kurs

Gymnasium eller studentexamen

Specialyrkesexamen

Yrkesutbildning på institutnivå

Yrkeshögskoleexamen (YH)

Högre yrkeshögskoleexamen (högre YH)

Universitet, lägre högskoleexamen (t.ex. kandidatexamen)

Universitet, högre högskoleexamen (t.ex. magisterexamen)

Licentiat- eller doktorexamen

Förvärvsarbetar för närvarande

Förvärvsarbetar för närvarande inte, men har gjort det tidigare

Han/hon har aldrig förvärvsarbetat



Hur många timmar arbetar din make/maka/sambo/partner i medeltal per vecka, övertid medräknad?
Om han/hon har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna
med alla timmar.

timmar per vec-
ka

Om din make/maka/sambo/partner har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och
yrkesutövare/företagare, svara utgående från hans/hennes huvudsakliga arbete. Om din make/maka
/sambo/partner för närvarande inte förvärvsarbetar eller om han/hon är pensionerad, svara utifrån
hans/hennes senaste arbete. Affärsidkare och yrkesutövare samt frilansare betraktas som företagare.

Är/var din make/maka/sambo/partner...

Arbetar/arbetade din make/maka/sambo/partner som chef, dvs. har/hade han/hon underordnade?

Vilket är din makes/makas/sambos/partners nuvarande eller senaste yrke?
Ange yrkesbenämningen för hans/hennes huvudsakliga arbete så noggrant som möjligt, t.ex. elektronikmontör
hellre än montör. Ange yrke, inte examen.

Yrke:

Vilka är/var din makes/makas/sambos/partners huvudsakliga arbetsuppgifter?

Löntagare

Företagare utan anställda

Företagare som har 1-9 anställda

Företagare som har 10 anställda eller fler

Arbetar/arbetade i den egna familjens företag

Ja

Nej



Vad gör/gjorde företaget eller organisationen där din make/maka/sambo/partner huvudsakligen
arbetar/arbetade?

Vilket av följande beskriver bäst din makes/makas/sambos/partners nuvarande situation?
Om din make/maka/sambo/partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete på grund av mamma-, pappa- eller
annan ledighet, oavlönad ledighet eller borta av annan liknande orsak svara utifrån hur hans/hennes vanliga
arbetssituation ser ut.

Vilket av följande områden är för tillfället det viktigaste för Finland?

Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag)

Arbetslös arbetssökande

Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt)

Praktikant eller läroavtalselev

Permanent arbetsoförmögen

Pensionär

Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare

Beväring eller i civiltjänst

Något annat

Hälso- och sjukvård

Utbilding

Kriminalitet

Miljö

Invandring

Ekonomi

Terrorism

Fattigdom

Inget av dessa

Kan inte säga



Vilket område är det näst viktigaste?

Vad anser du om följande påståenden?
Välj ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

eller annan
åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte

säga

a. Privat företagsamhet är det bästa
sättet att lösa de ekonomiska
problemen i Finland

b. Statsmaktens uppgift är att minska
inkomstskillnaderna mellan hög- och
låginkomsttagare

c. Finland borde begränsa importen av
utländska produkter för att skydda den
inhemska ekonomin

d. Finland borde bregränsa
invandringen för att värna om finländska
värderingar och vårt sätt att leva

e. Internationella organisationer fråntar
Finland för mycket makt

Hälso- och sjukvård

Utbilding

Kriminalitet

Miljö

Invandring

Ekonomi

Terrorism

Fattigdom

Inget av dessa

Kan inte säga



Vilket av följande alternativ borde prioriteras i det finländska samhället? Vad är viktigast att göra?

Vilken av föjande alternativ tycker du borde ges näst högsta prioritet i det finländska samhället? Vad är
näst viktigast att göra?

Tycker du att man i allmänhet kan lita på människor eller bör man vara försiktig när man har med andra människor
att göra?

Uppskatta på en skala från ett till fem, där ett (1) betyder att det nästan alltid lönar sig att vara försiktig och fem (5)
betyder att man nästan alltid kan lita på människor.

Man bör
nästan alltid
vara försiktig

1 2 3 4

Man kan
nästan alltid lita
på människor

5
Kan inte

säga

Bevara lag och ordning i landet

Ge vanliga människor större inflytande i det politiska beslutsfattandet

Bekämpa prishöjningar

Värna om yttrandefriheten

Kan inte säga

Bevara lag och ordning i landet

Ge vanliga människor större inflytande i det politiska beslutsfattandet

Bekämpa prishöjningar

Värna om yttrandefriheten

Kan inte säga



Hur stort förtroende har du för följande institutioner?
Uppskatta på en skala från noll till tio, där noll (0) betyder att du inte alls har förtroende för institutionen och tio (10)
betyder att du har fullt förtroende för den.

Välj ett alternativ på varje rad.

Har inget
förtroende

alls
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Har fullt
förtroe

10

Kan
inte

säga

a. Universitet och andra
forskningsinstitut

b. Massmedier

c. Industrin och
näringslivet i övrigt

d. Riksdagen

Är miljöproblem något som du i allmänhet oroar dig över?

Uppskatta på en skala från ett till fem, där ett (1) betyder att du inte alls är oroad och fem (5) betyder att du är
mycket oroad.

Jag oroar
mig inte

alls
1 2 3 4

Jag oroar
mig väldigt

mycket
5 Kan inte säga



Nedan uppräknas olika miljöproblem. Vilket, om något, anser du vara viktigast för Finland att ta itu med?

Under senare årtionden har världens klimat och uppfattningen att det förändrats diskuterats i stor
utsträckning. Vilket av följande påståenden ligger närmast din egen åsikt? *

Hur bra eller dåliga tror du att följderna av klimatförändringarna kommer vara för världen i stort?

Uppskatta på en skala från noll till tio, där noll (0) betyder mycket dåliga och tio (10) mycket bra.

Mycket
dåliga

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mycket
bra
10

Kan inte
säga

Luftföroreningar

Kemikalier och bekämpningsmedel

Brist på vatten

Vattenföroreningar

Radioaktivt avfall

Hushållsavfall

Klimatförändringen

Genmodifierade livsmedel

Överutnyttjande av våra naturresurser

Inget av dessa

Kan inte säga

Klimatet har inte förändrats

Klimatet har förändrats, huvudsakligen på grund av naturliga processer

Klimatet har förändrats, ungefär till lika stor del på grund av naturliga processer som av
mänsklig påverkan

Klimatet har förändrats, huvudsakligen på grund av mänsklig påverkan

Kan inte säga



Hur bra eller dåliga tror du att följderna av klimatförändringarna kommer vara för Finland?

Uppskatta på en skala från noll till tio, där noll (0) betyder mycket dåliga och tio (10) mycket bra.

Mycket
dåliga

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mycket
bra
10

Kan inte
säga

Vad anser du om följande påståenden?
Välj ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

eller annan
åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte

säga

a. Den moderna vetenskapen kommer
att lösa våra miljöproblem utan att vårt
levnadssätt särskilt ändras

b. Vi bekymrar oss för mycket över
miljöns framtid och inte tillräckligt
mycket över dagens priser och
arbetstillfällen

c. Nästan allt i vårt nuvarande
levnadssätt skadar naturen och vår
livsmiljö

d. Folk bekymrar sig för mycket över att
människans framsteg ska skada miljön

e. För att kunna skydda miljön behöver
Finland ekonomisk tillväxt

f. Ekonomisk tillväxt skadar alltid miljön



Hur villig skulle du vara att betala mycket högre priser för att värna om miljön?

Hur villig skulle du vara att betala mycket högre skatter för att värna om miljön?

Hur villig skulle du vara att pruta på din egen levnadsstandard för att värna om miljön?

Mycket villig

Ganska villig

Varken villig eller ovillig

Ganska ovillig

Mycket ovillig

Kan inte säga

Mycket villig

Ganska villig

Varken villig eller ovillig

Ganska ovillig

Mycket ovillig

Kan inte säga

Mycket villig

Ganska villig

Varken villig eller ovillig

Ganska ovillig

Mycket ovillig

Kan inte säga



Hur villig skulle du vara att godkänna en minskning av Finlands naturskyddsområden för att kunna
utnyttja dem ekonomiskt?

Vad anser du om följande påståenden?
Välj ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

eller annan
åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte

säga

a. Det är helt enkelt för svårt för någon
som jag att göra särskilt mycket för
miljön

b. Jag gör det som är rätt för miljön,
även om det kostar mera eller tar längre
tid

c. Det finns viktigare saker att göra här i
livet än att skydda miljön

d. Det är ingen idé att jag gör vad jag
kan för miljön, om inte andra också gör
det

e. Många påståenden om miljöhot är
överdrivna

f. Jag tycker det är svårt att avgöra om
mitt sätt att leva är bra eller skadligt för
miljön

g. Miljöproblemen har en direkt
påverkan på mitt dagliga liv

Mycket villig

Ganska villig

Varken villig eller ovillig

Ganska ovillig

Mycket ovillig

Kan inte säga



Hur farliga tror du att följande saker i allmänhet är för miljön?
Välj ett alternativ på varje rad.

Extremt
farliga

Mycket
farliga

Ganska
farliga

Inte
särskilt
farliga

Inte
farliga

alls

Kan
inte

säga

a. Luftföroreningarna från bilar

b. Luftföroreningarna från industrin

c. Bekämpningsmedel och kemikalier
som används i jordbruket

d. Utsläpp i Finlands sjöar och
vattendrag

e. Höjningen av jordens temperatur
orsakad av klimatförändringar

f. Genmodifiering av vissa grödor

g. Kärnkraftverk

Vilket av följande tillvägagångssätt tycker du skulle vara det bästa för att få industrin och det övriga
näringslivet i Finland att värna om miljön?

Vilket av följande tillvägagångssätt tycker du skulle vara det bästa för att få vanliga människor i Finland
att värna om miljön?

Ge dryga böter till företag som skadar miljön

Ge skattelättnader till företag som värnar om miljön

Mer information och utbildning till företag om fördelarna med att värna om miljön

Kan inte säga

Ge dryga böter till människor som skadar miljön

Ge skattelättnader till människor som värnar om miljön

Mer information och utbildning till människor om fördelarna med att värna om miljön

Kan inte säga



Tycker du om att vistas ute i naturen? Och i så fall hur mycket?

Hur ofta har du ägnat dig åt fritidsaktiviteter utomhus i naturen under de senaste 12 månaderna t.ex.
vandring, fågelskådning, simning, skidåkning eller bara avkoppling?

Hur många flygresor har du gjort under de senaste 12 månaderna?
Räkna tur-och-returresor, inkl. mellanlandningar, som en resa.

Fråga \"Hur många flygresor har du gjort under de senaste 12 månaderna?\":
OBS! Summan av fälten måste vara mindre än 0" data-validation-mode="0"
data-validation-name="numericOptionsSumLessThan">

Jag har
gjort…

antal
flygresor

Kan inte
säga

Inte alls

Bara lite

I viss mån

Mycket

Väldigt mycket

Kan inte säga

Dagligen

Flera gånger i veckan

Flera gånger i månaden

Flera gånger om året

Inte alls

Kan inte säga



Hur många timmar kör eller åker du bil eller andra motorfordon sammanlagt under en vanlig vecka?
Räkna också med motorcyklar, lastbilar och paketbilar, men inte kollektivtrafik, charterbussar eller samåkning i taxi.

Fråga \"Hur många timmar kör eller åker du bil eller andra motorfordon sammanlagt
under en vanlig vecka?\":
OBS! Summan av fälten måste vara mindre än 0" data-validation-mode="0"
data-validation-name="numericOptionsSumLessThan">

Jag kör eller
reser…

timmar

Kan inte säga

Tänk på en vanlig vecka - hur många dagar äter du nötkött eller lammkött, eller produkter som innehåller
nötkött eller lammkött?

0 dagar i veckan

1 dag i veckan

2 dagar i veckan

3 dagar i veckan

4 dagar i veckan

5 dagar i veckan

6 dagar i veckan

7 dagar i veckan

Kan inte säga



Hur många rum finns det i din bostad?
Räkna inte med kök, badrum, bastu, garage, balkong, garderob, förråds- eller lagerutrymme i din lägenhet eller ditt
hus.

Fråga \"Hur många rum finns det i din bostad?\":
OBS! Summan av fälten måste vara mindre än 0" data-validation-mode="0"
data-validation-name="numericOptionsSumLessThan">

I min bostad
finns…

rum

Kan inte säga

Hur ofta sorterar du avfall för återvinning (t.ex. glas, burkar, tidningar)?

Hur ofta undviker du att köpa vissa varor av miljöskäl?

Alltid

Ofta

Ibland

Aldrig

Återvinning inte möjligt där jag bor

Alltid

Ofta

Ibland

Aldrig



Är du medlem i någon grupp, vars viktigaste mål är natur- eller miljöskydd?

Har du under de senaste fem åren…*
Välj ett alternativ på varje rad.

Ja Nej

a. skrivit under en namninsamling eller
liknande i någon miljöfråga?

b. skänkt pengar till en miljögrupp eller
miljöorganisation?

c. deltagit i en demonstration eller
protestaktion i någon miljöfråga?

I vilken utsträckning har området du bor i drabbats av följande under de senaste 12 månaderna?
Välj ett alternativ på varje rad.

Inte
alls

Bara
lite

I viss
mån Mycket

Väldigt
mycket

Kan inte
säga

a. Luftföroreningar

b. Vattenföroreningar

c. Extremväder (t.ex. kraftiga stormar,
torka, översvämningar, värmeböljor,
extrema köldknäppar osv.)

Till sist några bakgrundsfrågor:

Ja

Nej



Vad hade din far för yrkesställning när du var 15 år? Om din far inte förvärvsarbetade då, vad var hans
sista arbete innan det?

Vad hade din mor för yrkesställning när du var 15 år? Om din mor inte förvärvsarbetade då, vad var
hennes sista arbete innan det?

Vilket var din fars huvudsakliga yrke när du var 15 år? Om din far inte arbetade då, vad hade han för
yrke innan det?
Skriv ned yrket så noggrant som möjligt, inte t.ex. sköterska utan operationssköterska. Ange yrke, inte examen.

Yrke:

Vilket var din mors huvudsakliga yrke när du var 15 år? Om din mor inte förvärvsarbetade då, vad hon
för yrke innan det?
Skriv ned yrket så noggrant som möjligt, inte t.ex. sköterska utan operationssköterska. Ange yrke, inte examen.

Yrke:

Löntagare

Företagare utan anställda

Företagare med anställda

Företagarfamiljemedlem

Far förvärvsarbetade inte

Far okänd

Kan inte säga

Löntagare

Företagare utan anställda

Företagare med anställda

Företagarfamiljemedlem

Mor förvärvsarbetade inte

Mor okänd

Kan inte säga



Man talar ibland om att det finns samhällsklasser eller sociala grupper. Vilken samhällsklass eller -grupp
anser du att du tillhör?

Är du eller har du varit medlem i någon facklig organisation?

Hör du till någon kyrka eller religiöst samfund?

Underklass

Arbetarklass

Lägre medelklass

Medelklass

Högre medelklass

Överklass

Jag är för närvarande medlem

Jag har varit medlem, men är för närvarande inte

Jag har aldrig varit medlem

Evangelisk-lutherska kyrkan

Ortodoxa kyrkan

Katolska kyrkan

Annan kristen kyrka eller annat kristet samfund

Jag är jude

Jag är muslim

Jag är buddist

Jag är hindu

Jag hör till något annat asiatiskt religionssamfund

Jag hör till något annat religionssamfund

Jag hör inte till kyrkan eller till ett religionsamfund



Om bröllop, begravningar o.d. inte beaktas, hur ofta deltar du i gudstjänster, kyrkliga förrättningar eller
religiösa möten?

Det finns olika klasser i vårt samhälle. En del samhällsklasser placerar sig högre upp på en skala, andra
lägre ned. Var skulle du placera in dig själv på följande skala som beskriver samhällelig ställning?

Nuförtiden avstår vissa människor från att rösta, av olika skäl. Röstade du i det senaste riksdagsvalet i
april 2019? *

Flera gånger i veckan eller oftare

En gång i veckan

2–3 gånger i månaden

En gång i månaden

Flera gånger om året

Årligen

Mer sällan än en gång om året

Aldrig

10 Högsta klassen

9

8

7

6

5

4

3

2

1 Lägsta klassen

Ja

Nej

Jag hade inte rösträtt



Vilket parti tillhörde den som du röstade på i riksdagsvalet 2019?

Vilken av följande grupper anser du att du hör till?
Välj högst två alternativ.

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)

Sannfinländarna (SAF)

Samlingspartiet (SAML)

Centern i Finland (CENT)

Gröna förbundet (GRÖNA)

Vänsterförbundet (VÄNST)

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)

Kristdemokraterna i Finland (KD)

Annat parti eller annan gruppering

Vill inte säga

Kan inte säga

Finskspråkiga

Svenskspråkiga

Samer

Rumäner

Estländare

Ryssar

Svenskar

Somalier

Invandrare

Återflyttare

Annan, vilken?



När du räknar med dig själv, hur många personer bor det normalt i ditt hushåll? *

a) Totalt (perso-
ner):

Dig själv medräknad, hur många av dina hushållsmedlemmar är...

b) 18-åriga eller
äldre:

c) 7–17-åriga:

b) 6-åriga eller
yngre:

Summan av numeriska fält är lika med: 0

Hur gammalt är det yngsta barnet som bor i ditt hushåll?
Lämna punkt e tom, om det inte finns barn i ditt hushåll.

år

Vilken är din genomsnittliga månadsinkomst före skatt (=bruttoinkomster) inklusive kapitalinkomster och
alla sociala förmåner?

euro i månaden

Vilken är ditt hushålls genomsnittliga, sammanlagda månadsinkomst före skatt (=bruttoinkomster)
inklusive kapitalinkomster och alla sociala förmåner?

euro i månaden



Hur svårt eller lätt är det för ditt hushåll att täcka normala obligatoriska utgifter med hushållets totala
inkomster?
Beakta hushållets alla medlemmars alla inkomstkällor.

Är du för närvarande...

I vilket land föddes din far?

I vilket land föddes din mor?

Mycket svårt

Ganska svårt

Varken lätt eller svårt

Ganska lätt

Mycket lätt

Kan inte säga

Gift

Sambo

I registrerat partnerskap

Separerad (men fortfarande lagligen gift eller i ett registrerat partnerskap)

Frånskild från äktenskap eller registrerat partnerskap

Änka/änkling efter ett äktenskap eller registrerat partnerskap

Jag har aldrig varit gift eller sambo eller levt i ett registrerat partnerskap

Inget av ovan nämnda



Bor du i...

Kommer du att tänka på något annat som du skulle vilja ta upp i det här sammanhanget?

Till sist, klicka på "Skicka"!

I centrum av en storstad

I en förort eller förstad till en storstad

I en annan typ av stad

I en by eller i en tätort på landsbygden

I en glesbygd på landet


