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H1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in 

det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller inte liknar Er. 
 

  Hur mycket liknar den här personen Er? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till  
viss del 
som jag 

Är lite 
grann 

som jag 

Är inte 
som  
jag 

Är inte 
alls som 

jag 

a) Det är viktigt för honom/henne att komma på 
nya idéer och vara kreativ. Han/hon tycker om 
att göra saker på sitt eget speciella sätt.  ........................................................................................  1 2 3 4 5 6 

b) Det är viktigt för honom/henne att vara rik. Han 
/hon vill ha mycket pengar och dyrbara saker.  ...............................................................................  1 2 3 4 5 6 

c) Det är viktigt för honom/henne att alla 
människor i världen behandlas jämlikt. Han 
/hon anser att alla bör ha samma möjligheter i 
livet.  ................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

d) Det är viktigt för honom/henne att visa vad han 
/hon kan. Han/hon vill att människor ska 
beundra det han/hon gör.  ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

e) Det är viktigt för honom/henne att bo i en trygg 
omgivning. Han/hon undviker allt som kunde 
hota hans/hennes trygghet.  ............................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

f) Han/hon tycker om överraskningar och letar 
alltid efter nya upplevelser. Det är viktigt för 
honom/henne att göra många olika saker i 
livet.  ................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

g) Han/hon anser att människor skall göra som 
de blir tillsagda. Han/hon anser att människor 
alltid skall följa regler, också när ingen ser på.  ..............................................................................  1 2 3 4 5 6 

h) Det är viktigt för honom/henne att lyssna på 
människor som inte är som han/hon. Även om 
han/hon är av annan åsikt, vill han/hon ändå 
förstå dem.  ......................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

i) Det är viktigt för honom/henne att vara ödmjuk 
och anspråkslös. Han/hon försöker att inte dra 
till sig uppmärksamhet.  ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 
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   Hur mycket liknar den här personen Er? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till  
viss del 
som jag 

Är lite 
grann som 

jag 

Är inte 
som  
jag 

Är inte 
alls som 

jag 

j) Det är viktigt för honom/henne att ha roligt. 
Han/hon tycker om att ”skämma bort” sig själv. 1 2 3 4 5 6 

k) Det är viktigt för honom/henne att fatta sina 
egna beslut om vad han/hon ska göra. Han 
/hon vill vara fri och oberoende av andra.  ......................................................................................  1 2 3 4 5 6 

l) Det är mycket viktigt för honom/henne att 
hjälpa människorna omkring sig. Han/hon vill 
ta hand om deras välbefinnande.  ...................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

m) Det är viktigt för honom/henne att vara mycket 
framgångsrik. Han/hon hoppas att människor 
märker hans/hennes framgångar.  ..................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

n) Det är viktigt för honom/henne att staten 
garanterar honom/henne skydd mot alla hot. 
Han/hon vill att staten ska vara så stark att 
den kan försvara sina medborgare. ................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

o) Han/hon söker äventyr och tycker om att ta 
risker. Han/hon vill ha ett spännande liv.  .......................................................................................  1 2 3 4 5 6 

p) Det är viktigt för honom/henne att alltid 
uppföra sig korrekt. Han/hon vill undvika att 
göra något som människor skulle anse vara 
fel.  ...................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

q) Det är viktigt för honom/henne att vara 
respekterad. Han/hon vill att människor gör 
som han/hon säger.  ........................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

r) Det är viktigt för honom/henne att vara lojal 
mot sina vänner. Han/hon vill ägna sig åt 
människor omkring honom/henne.  .................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

s) Han/hon är starkt av den åsikten att människor 
borde ta hand om naturen. Miljöfrågor är 
viktiga för honom/henne.  ................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

t) Det är viktigt för honom/henne med traditioner. 
Han/hon försöker följa de traditioner hans 
/hennes religion och familj har förmedlat till 
honom/henne.  .................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

u) Han/hon vill ta vara på varje möjlighet att ha 
roligt. Det är viktigt för honom/henne att göra 
saker som tillfredsställer honom/henne.  .........................................................................................  1 2 3 4 5 6 
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För att vi skall kunna utveckla våra frågor för kommande undersökningar ställer vi här några 
frågor som påminner om dem som ingick i intervjun. Var vänlig och besvara frågorna som om 
Ni såg dem för första gången, och undvik att tänka tillbaka på hur Ni besvarade 
intervjufrågorna. 

 

I1.   Hur mycket tid använder Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Räkna också 
med den tid som Ni tittar på TV via Internet.  

  Ringa in ett alternativ. 
 

Ingen tid alls .....................................................................................................................................  0 

Under en ½ timme   ..........................................................................................................................  1 

Från en ½ timme till 1 timme ............................................................................................................  2 

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3 

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4 

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5 

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar ..........................................................................................  6 

Mer än 3 timmar ...............................................................................................................................  7 

_______________________________________________________________________________________ 
 

I2.   Hur mycket tid använder Ni totalt under en vanlig vardag åt att lyssna på radio? 
  Räkna också med den tid som Ni lyssnar på radio via Internet.  

  Ringa in ett alternativ. 
 

Ingen tid alls .....................................................................................................................................  0 

Under en ½ timme   ..........................................................................................................................  1 

Från en ½ timme till 1 timme ............................................................................................................  2 

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3 

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4 

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5 

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar ..........................................................................................  6 

Mer än 3 timmar ...............................................................................................................................  7 

_________________________________________________________________________________________ 
 

I3.   Hur mycket tid använder Ni totalt åt att läsa dagstidningar under en vanlig vardag?  
Räkna också med den tid som Ni läsar dagstidningar via Internet. 

  Ringa in ett alternativ. 
 

Ingen tid alls .....................................................................................................................................  0 

Under en ½ timme   ..........................................................................................................................  1 

Från en ½ timme till 1 timme ............................................................................................................  2 

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3 

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4 

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5 

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar ..........................................................................................  6 

Mer än 3 timmar ...............................................................................................................................  7 

_______________________________________________________________________________________ 
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Nu några frågor om polisen i Finland. 

Ringa in ett alternativ på varje rad. 
 

I4.  På basis av vad Ni har hört eller själv upplevt, hur framgångsrik tycker Ni polisen är på att 
förebygga brott i Finland, där våld används eller det hotas med våld? Ringa in ett alternativ 

 

Ytterst 
oframgångsrik 

Mycket 
oframgångsrik 

Rätt så 
oframgångsrik 

Varken  
eller 

Rätt så 
framgångsrik 

Mycket 
framgångsrik 

Ytterst 
framgångsrik 

0 1 2 3 4 5 6 

__________________________________________________________________________________________ 
 

I5.  Och hur framgångsrik tycker Ni att polisen är på att få fast människor som begår inbrott i 
Finland? Ringa in ett alternativ 

 

Ytterst 
oframgångsrik 

Mycket 
oframgångsrik 

Rätt så 
oframgångsrik 

Varken  
eller 

Rätt så 
framgångsrik 

Mycket 
framgångsrik 

Ytterst 
framgångsrik 

0 1 2 3 4 5 6 

__________________________________________________________________________________________ 
 

I6.   Om ett våldsamt brott eller inbrott skulle hända nära där Ni bor och polisen blev kallad, hur 
långsamt eller snabbt tror Ni att de skulle komma till platsen? Ringa in ett alternativ 

 

Ytterst  
långsamt 

Mycket 
långsamt 

Rätt så 
långsamt 

Varken  
eller 

Rätt så  
snabbt 

Mycket  
snabbt 

Ytterst  
snabbt 

0 1 2 3 4 5 6 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

I7.  På basis av vad Ni hört eller själv upplevt, hur ofta skulle Ni säga att polisen i allmänhet 
 behandlar människor i Finland med respekt? 

 Ringa in ett alternativ. 

 

Aldrig  ...............................................................................................................................................  0 

Nästan aldrig  ...................................................................................................................................  1 

Mycket sällan  ...................................................................................................................................  2 

Sällan  ...............................................................................................................................................  3 

Rätt så sällan  ...................................................................................................................................  4 

Hälften av gångerna  ........................................................................................................................  5 

Ibland  ...............................................................................................................................................  6 

Rätt så ofta  ......................................................................................................................................  7 

Ofta  ..................................................................................................................................................  8 

Nästan alltid  .....................................................................................................................................  9 

Alltid  .................................................................................................................................................  10 
_______________________________________________________________________________________ 
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I8.  Ungefär hur ofta skulle Ni säga att polisen fattar rättvisa, opartiska beslut i de ärenden de tar itu 
 med?  
 

 Ringa in ett alternativ. 

Aldrig  ...............................................................................................................................................  0 

Nästan aldrig  ...................................................................................................................................  1 

Mycket sällan  ...................................................................................................................................  2 

Sällan  ...............................................................................................................................................  3 

Rätt så sällan  ...................................................................................................................................  4 

Hälften av gångerna  ........................................................................................................................  5 

Ibland  ...............................................................................................................................................  6 

Rätt så ofta  ......................................................................................................................................  7 

Ofta  ..................................................................................................................................................  8 

Nästan alltid  .....................................................................................................................................  9 

Alltid  .................................................................................................................................................  10 
_______________________________________________________________________________________ 
 

I9.  Och då polisen har att göra med människor i Finland, hur ofta skulle Ni säga att polisen i 
 allmänhet förklarar sina beslut och åtgärder när de blir förfrågade att göra så? 
  

 Ringa in ett alternativ. 

Aldrig  ...............................................................................................................................................  0 

Nästan aldrig  ...................................................................................................................................  1 

Mycket sällan  ...................................................................................................................................  2 

Sällan  ...............................................................................................................................................  3 

Rätt så sällan  ...................................................................................................................................  4 

Hälften av gångerna  ........................................................................................................................  5 

Ibland  ...............................................................................................................................................  6 

Rätt så ofta  ......................................................................................................................................  7 

Ofta  ..................................................................................................................................................  8 

Nästan alltid  .....................................................................................................................................  9 

Alltid  .................................................................................................................................................  10 
_______________________________________________________________________________________ 
 



 

 7 

 
Följande frågor gäller hur sannolikt det skulle vara att åka fast och bli straffad, om man 
förutsatte att Ni gjorde något av följande i Finland. Ringa in ett alternativ. 
 

 

I10. Var god berätta för mig hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli straffad om Ni gjorde 
ett överdrivet eller falskt försäkringsanspråk? 

 
Inte alls  
sannolikt 

  Inte 
särskilt 

sannolikt 

   
Sannolikt 

  Mycket  
sannolikt 

 

1   2   3   4  
__________________________________________________________________________________________ 
 

I11. Var god berätta för mig hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli straffad om Ni köpte 
något som Ni misstänkte var stulet? Ringa in ett alternativ. 

 
Inte alls  
sannolikt 

  Inte 
särskilt 

sannolikt 

   
Sannolikt 

  Mycket  
sannolikt 

 

1   2   3   4  
__________________________________________________________________________________________ 
 

I12. Var god berätta för mig hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli straffad om Ni begick 
en trafikförseelse såsom körde för fort eller körde mot rött ljus? Ringa in ett alternativ. 

 
Inte alls  
sannolikt 

  Inte 
särskilt 

sannolikt 

   
Sannolikt 

  Mycket  
sannolikt 

 

1   2   3   4  
__________________________________________________________________________________________ 
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L1.    Vilken är Er åsikt avseende följande påståenden om inkomstskillnader? 

        Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av samma 
åsikt 

Är varken 
av samma 
eller annan 

åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan  
åsikt 

a) Inkomstskillnaderna i Finland är för stora.  ......................................................................................  1 2 3 4 5 

b) 

 

Det är regeringens plikt att minska 
inkomstskillnaderna mellan hög- och 
låginkomsttagare.  ...........................................................................................................................  1 2 3 4 5 

c) Det är en för stor skillnad mellan rika och fattiga i 
Finland.  ...........................................................................................................................................  1 2 3 4 5 

d) Ett av de viktigaste målen i Finland under de 
närmaste tio åren borde vara att minska skillnaderna 
mellan rika och fattiga.  ....................................................................................................................  1 2 3 4 5 

e) De sociala förmånerna är ofta för höga.  .........................................................................................  1 2 3 4 5 

f) 
Sociala förmåner och beskattning utjämnar för mycket 
inkomstskillnaderna mellan medborgare  ........................................................................................  1 2 3 4 5 

g) Stora inkomstskillnader är bra för Finland.  .....................................................................................  1 2 3 4 5 

h) 
Alla finländares levnadsstandard stiger om företagen 
tillåts göra stor vinst.  .......................................................................................................................  1 2 3 4 5 

i) 
Inkomstskillnaderna är nödvändiga med tanke på den 
ekonomiska utvecklingen. ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 

 
 
L2.  Vad anser Ni om följande påståenden angående beskattning?  

 Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Helt av  
samma  

åsikt 

Av samma 
åsikt 

Är varken 
av samma 
eller annan 

åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av  
annan  
åsikt 

a) 
Beskattningen av höginkomsttagare borde vara 
strängare än den är nu ....................................................................................................................  1 2 3 4 5 

b) Skattegraden borde vara lika hög för alla löntagare, 
m.a.o. vi borde ha ett plattskattesystem i Finland ...........................................................................  1 2 3 4 5 

c) Om inkomstskillnaderna var obefintliga skulle livet vara 
tråkigt, för alla skulle leva på samma sätt. .......................................................................................  1 2 3 4 5 

 
 

 

Anteckna datum för ifyllande av blanketten här. 
 
 
 

 ____    ____    ______ 
  dag      månad     år                                            

       TACK FÖR ER MEDVERKAN! 



 

Urvalsnummer: __________  
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H1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in 

det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller inte liknar Er. 
 

  Hur mycket liknar den här personen Er? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till  
viss del 
som jag 

Är lite 
grann 

som jag 

Är inte 
som  
jag 

Är inte 
alls som 

jag 

a) Det är viktigt för honom/henne att komma på 
nya idéer och vara kreativ. Han/hon tycker om 
att göra saker på sitt eget speciella sätt.  ........................................................................................  1 2 3 4 5 6 

b) Det är viktigt för honom/henne att vara rik. Han 
/hon vill ha mycket pengar och dyrbara saker.  ...............................................................................  1 2 3 4 5 6 

c) Det är viktigt för honom/henne att alla 
människor i världen behandlas jämlikt. Han 
/hon anser att alla bör ha samma möjligheter i 
livet.  ................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

d) Det är viktigt för honom/henne att visa vad han 
/hon kan. Han/hon vill att människor ska 
beundra det han/hon gör.  ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

e) Det är viktigt för honom/henne att bo i en trygg 
omgivning. Han/hon undviker allt som kunde 
hota hans/hennes trygghet.  ............................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

f) Han/hon tycker om överraskningar och letar 
alltid efter nya upplevelser. Det är viktigt för 
honom/henne att göra många olika saker i 
livet.  ................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

g) Han/hon anser att människor skall göra som 
de blir tillsagda. Han/hon anser att människor 
alltid skall följa regler, också när ingen ser på.  ..............................................................................  1 2 3 4 5 6 

h) Det är viktigt för honom/henne att lyssna på 
människor som inte är som han/hon. Även om 
han/hon är av annan åsikt, vill han/hon ändå 
förstå dem.  ......................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

i) Det är viktigt för honom/henne att vara ödmjuk 
och anspråkslös. Han/hon försöker att inte dra 
till sig uppmärksamhet.  ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 
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   Hur mycket liknar den här personen Er? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till  
viss del 
som jag 

Är lite 
grann som 

jag 

Är inte 
som  
jag 

Är inte 
alls som 

jag 

j) Det är viktigt för honom/henne att ha roligt. 
Han/hon tycker om att ”skämma bort” sig själv. 1 2 3 4 5 6 

k) Det är viktigt för honom/henne att fatta sina 
egna beslut om vad han/hon ska göra. Han 
/hon vill vara fri och oberoende av andra.  ......................................................................................  1 2 3 4 5 6 

l) Det är mycket viktigt för honom/henne att 
hjälpa människorna omkring sig. Han/hon vill 
ta hand om deras välbefinnande.  ...................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

m) Det är viktigt för honom/henne att vara mycket 
framgångsrik. Han/hon hoppas att människor 
märker hans/hennes framgångar.  ..................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

n) Det är viktigt för honom/henne att staten 
garanterar honom/henne skydd mot alla hot. 
Han/hon vill att staten ska vara så stark att 
den kan försvara sina medborgare.  ................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

o) Han/hon söker äventyr och tycker om att ta 
risker. Han/hon vill ha ett spännande liv. ........................................................................................  1 2 3 4 5 6 

p) Det är viktigt för honom/henne att alltid 
uppföra sig korrekt. Han/hon vill undvika att 
göra något som människor skulle anse vara 
fel.  ...................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

q) Det är viktigt för honom/henne att vara 
respekterad. Han/hon vill att människor gör 
som han/hon säger.  ........................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

r) Det är viktigt för honom/henne att vara lojal 
mot sina vänner. Han/hon vill ägna sig åt 
människor omkring honom/henne.  .................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

s) Han/hon är starkt av den åsikten att människor 
borde ta hand om naturen. Miljöfrågor är 
viktiga för honom/henne.  ................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

t) Det är viktigt för honom/henne med traditioner. 
Han/hon försöker följa de traditioner hans 
/hennes religion och familj har förmedlat till 
honom/henne.  .................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

u) Han/hon vill ta vara på varje möjlighet att ha 
roligt. Det är viktigt för honom/henne att göra 
saker som tillfredsställer honom/henne.  .........................................................................................  1 2 3 4 5 6 
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För att vi skall kunna utveckla våra frågor för kommande undersökningar ställer vi här 
några frågor som påminner om dem som ingick i intervjun. Var vänlig och besvara frågorna 
som om Ni såg dem för första gången, och undvik att tänka tillbaka på hur Ni besvarade 
intervjufrågorna. 
 
Nu några frågor om polisen i Finland. 

 
I13.   På basis av vad Ni har hört eller själv upplevt, hur framgångsrik tycker Ni polisen är på att 

förebygga brott i Finland, där våld används eller det hotas med våld? Ringa in ett alternativ 
 

Ytterst 
oframgångsrik 

Rätt så 
oframgångsrik 

Varken  
eller 

Rätt så 
framgångsrik 

Ytterst 
framgångsrik 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

__________________________________________________________________________________________ 
 

I14.   Och hur framgångsrik tycker Ni att polisen är på att få fast människor som begår inbrott i 
Finland? Ringa in ett alternativ 

 
Ytterst 

oframgångsrik 
Rätt så 

oframgångsrik 
Varken  

eller 
Rätt så 

framgångsrik 
Ytterst 

framgångsrik 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

__________________________________________________________________________________________ 
 

I15.   Om ett våldsamt brott eller inbrott skulle hända nära där Ni bor och polisen blev kallad, hur 
långsamt eller snabbt tror Ni att de skulle komma till platsen? Ringa in ett alternativ 

 

Mycket 
långsamt 

Rätt så 
långsamt 

Varken  
eller 

Rätt så  
snabbt 

Mycket  
snabbt 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Nu några frågor om när polisen tar itu med brott som inbrott och fysisk misshandel.  
 
I16.  På basis av vad Ni hört eller själv upplevt, hur ofta skulle Ni säga att polisen i allmänhet 
   behandlar människor i Finland med respekt? 

  Ringa in ett alternativ. 
 

Nästan aldrig .....................................................................................................................................  0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Nästan alltid ......................................................................................................................................  10 
_________________________________________________________________________________________ 
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I17.  Ungefär hur ofta skulle Ni säga att polisen fattar rättvisa, opartiska beslut i de ärenden de 
  tar itu med? Ringa in ett alternativ. 

 
Nästan aldrig .....................................................................................................................................  0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Nästan alltid ......................................................................................................................................  10 
__________________________________________________________________________________________ 
 

I18.  Och då polisen har att göra med människor i Finland, hur ofta skulle Ni säga att polisen i 
   allmänhet förklarar sina beslut och åtgärder när de blir förfrågade att göra så? 

  Ringa in ett alternativ. 
 
Nästan aldrig .....................................................................................................................................  0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Nästan alltid ......................................................................................................................................  10 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Följande frågor gäller hur sannolikt det skulle vara att åka fast och bli straffad, om man 
förutsatte att Ni gjorde något av följande i Finland. 
 

I19.  Var god berätta för mig hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli straffad om Ni 
  gjorde ett överdrivet eller falskt försäkringsanspråk? Ringa in ett alternativ. 

 
Ytterst osannolikt ..............................................................................................................................  1 

 2 

 3 

Ytterst sannolikt ................................................................................................................................  4 
__________________________________________________________________________________________ 
 

I20.  Var god berätta för mig hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli straffad om  
  Ni köpte något som Ni misstänkte var stulet? Ringa in ett alternativ. 
 

Ytterst osannolikt ..............................................................................................................................  1 

 2 

 3 

Ytterst sannolikt ................................................................................................................................  4 
__________________________________________________________________________________________ 
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I21.  Var god berätta för mig hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli straffad om  
 Ni begick en trafikförseelse såsom körde för fort eller körde mot rött ljus? 

   Ringa in ett alternativ. 

Ytterst osannolikt ..............................................................................................................................  1 

 2 

 3 

Ytterst sannolikt ................................................................................................................................  4 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Nu ställer jag några frågor om politik. 
 

I22.  Hur mycket kan en person som Ni i Finlands politiska system inverka på vad regeringen gör? 

   Ringa in ett alternativ. 

Inte alls ..............................................................................................................................................  1 

Mycket lite .........................................................................................................................................  2 

Inte mycket ........................................................................................................................................  3 

Rätt så mycket ..................................................................................................................................  4 

Väldigt mycket...................................................................................................................................  5 
__________________________________________________________________________________________ 
 

I23.  Skulle Ni kunna tänka Er att delta aktivt i någon politisk grupperings verksamhet? 

  Ringa in ett alternativ. 

 

Definitivt inte .....................................................................................................................................  1 

Troligtvis inte .....................................................................................................................................  2 

Jag är inte säker ...............................................................................................................................  3 

Troligtvis ............................................................................................................................................  4 

Definitivt ............................................................................................................................................  5 
__________________________________________________________________________________________ 
 

I24.  Hur mycket kan Ni i Finlands politiska system inverka direkt på politiken? 

  Ringa in ett alternativ. 

Inte alls ..............................................................................................................................................  1 

Mycket lite .........................................................................................................................................  2 

Inte mycket ........................................................................................................................................  3 

Rätt så mycket ..................................................................................................................................  4 

Väldigt mycket...................................................................................................................................  5 
__________________________________________________________________________________________ 
 

I25.  Hur mycket litar Ni på Er egen förmåga att delta i politiken? 

  Ringa in ett alternativ. 

Litar inte alls ......................................................................................................................................  1 

Litar lite .............................................................................................................................................  2 

Litar varken lite eller mycket .............................................................................................................  3 

Litar rätt så mycket ...........................................................................................................................  4 

Litar väldigt mycket ...........................................................................................................................  5 

Litar helt ............................................................................................................................................  6 
__________________________________________________________________________________________ 
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L1.    Vilken är Er åsikt avseende följande påståenden om inkomstskillnader? 

        Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Helt av  
samma  

åsikt 

Av samma 
åsikt 

Är varken 
av samma 
eller annan 

åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan  
åsikt 

a) Inkomstskillnaderna i Finland är för stora.  ......................................................................................  1 2 3 4 5 

b) 
 

Det är regeringens plikt att minska 
inkomstskillnaderna mellan hög- och 
låginkomsttagare.  ...........................................................................................................................  1 2 3 4 5 

c) Det är en för stor skillnad mellan rika och fattiga i 
Finland.  ...........................................................................................................................................  1 2 3 4 5 

d) Ett av de viktigaste målen i Finland under de 
närmaste tio åren borde vara att minska skillnaderna 
mellan rika och fattiga.  ....................................................................................................................  1 2 3 4 5 

e) De sociala förmånerna är ofta för höga.  .........................................................................................  1 2 3 4 5 

f) 
Sociala förmåner och beskattning utjämnar för mycket 
inkomstskillnaderna mellan medborgare  ........................................................................................  1 2 3 4 5 

g) Stora inkomstskillnader är bra för Finland.  .....................................................................................  1 2 3 4 5 

h) 
Alla finländares levnadsstandard stiger om företagen 
tillåts göra stor vinst.  .......................................................................................................................  1 2 3 4 5 

i) 
Inkomstskillnaderna är nödvändiga med tanke på den 
ekonomiska utvecklingen.  ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 

 
 
L2.  Vad anser Ni om följande påståenden angående beskattning? 

 Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Helt av  
samma  

åsikt 

Av samma 
åsikt 

Är varken 
av samma 
eller annan 

åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av  
annan  
åsikt 

a) 
Beskattningen av höginkomsttagare borde vara 
strängare än den är nu ....................................................................................................................  1 2 3 4 5 

b) Skattegraden borde vara lika hög för alla löntagare, 
m.a.o. vi borde ha ett plattskattesystem i Finland ...........................................................................  1 2 3 4 5 

c) Om inkomstskillnaderna var obefintliga skulle livet vara 
tråkigt, för alla skulle leva på samma sätt. .......................................................................................  1 2 3 4 5 
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H1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det 

alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller inte liknar Er. 
 

  Hur mycket liknar den här personen Er? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till  
viss del 
som jag 

Är lite 
grann 

som jag 

Är inte 
som  
jag 

Är inte 
alls som 

jag 

a) Det är viktigt för honom/henne att komma på 
nya idéer och vara kreativ. Han/hon tycker om 
att göra saker på sitt eget speciella sätt.  ........................................................................................  1 2 3 4 5 6 

b) Det är viktigt för honom/henne att vara rik. Han 
/hon vill ha mycket pengar och dyrbara saker.  ...............................................................................  1 2 3 4 5 6 

c) Det är viktigt för honom/henne att alla 
människor i världen behandlas jämlikt. Han 
/hon anser att alla bör ha samma möjligheter i 
livet.  ................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

d) Det är viktigt för honom/henne att visa vad han 
/hon kan. Han/hon vill att människor ska 
beundra det han/hon gör.  ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

e) Det är viktigt för honom/henne att bo i en trygg 
omgivning. Han/hon undviker allt som kunde 
hota hans/hennes trygghet.  ............................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

f) Han/hon tycker om överraskningar och letar 
alltid efter nya upplevelser. Det är viktigt för 
honom/henne att göra många olika saker i 
livet.  ................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

g) Han/hon anser att människor skall göra som 
de blir tillsagda. Han/hon anser att människor 
alltid skall följa regler, också när ingen ser på.  ..............................................................................  1 2 3 4 5 6 

h) Det är viktigt för honom/henne att lyssna på 
människor som inte är som han/hon. Även om 
han/hon är av annan åsikt, vill han/hon ändå 
förstå dem.  ......................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

i) Det är viktigt för honom/henne att vara ödmjuk 
och anspråkslös. Han/hon försöker att inte dra 
till sig uppmärksamhet.  ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 
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   Hur mycket liknar den här personen Er? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till  
viss del 
som jag 

Är lite 
grann som 

jag 

Är inte 
som  
jag 

Är inte 
alls som 

jag 

j) Det är viktigt för honom/henne att ha roligt. 
Han/hon tycker om att ”skämma bort” sig själv. 1 2 3 4 5 6 

k) Det är viktigt för honom/henne att fatta sina 
egna beslut om vad han/hon ska göra. Han 
/hon vill vara fri och oberoende av andra.  ......................................................................................  1 2 3 4 5 6 

l) Det är mycket viktigt för honom/henne att 
hjälpa människorna omkring sig. Han/hon vill 
ta hand om deras välbefinnande.  ...................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

m) Det är viktigt för honom/henne att vara mycket 
framgångsrik. Han/hon hoppas att människor 
märker hans/hennes framgångar.  ..................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

n) Det är viktigt för honom/henne att staten 
garanterar honom/henne skydd mot alla hot. 
Han/hon vill att staten ska vara så stark att 
den kan försvara sina medborgare.  ................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

o) Han/hon söker äventyr och tycker om att ta 
risker. Han/hon vill ha ett spännande liv. ........................................................................................  1 2 3 4 5 6 

p) Det är viktigt för honom/henne att alltid 
uppföra sig korrekt. Han/hon vill undvika att 
göra något som människor skulle anse vara 
fel.  ...................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

q) Det är viktigt för honom/henne att vara 
respekterad. Han/hon vill att människor gör 
som han/hon säger.  ........................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

r) Det är viktigt för honom/henne att vara lojal 
mot sina vänner. Han/hon vill ägna sig åt 
människor omkring honom/henne.  .................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

s) Han/hon är starkt av den åsikten att människor 
borde ta hand om naturen. Miljöfrågor är 
viktiga för honom/henne.  ................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

t) Det är viktigt för honom/henne med traditioner. 
Han/hon försöker följa de traditioner hans 
/hennes religion och familj har förmedlat till 
honom/henne.  .................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

u) Han/hon vill ta vara på varje möjlighet att ha 
roligt. Det är viktigt för honom/henne att göra 
saker som tillfredsställer honom/henne.  .........................................................................................  1 2 3 4 5 6 
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För att vi skall kunna utveckla våra frågor för kommande undersökningar ställer vi här några frågor 
som påminner om dem som ingick i intervjun. Var vänlig och besvara frågorna som om Ni såg dem 
för första gången, och undvik att tänka tillbaka på hur Ni besvarade intervjufrågorna. 
 

I26.   Hur mycket tid använder Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Räkna också med den 
tid som Ni tittar på TV via Internet. Ringa in ett alternativ. 

 
   
 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0        GÅ VIDARE TILL FRÅGA I28 

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3 

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4 

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5 

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6 

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10  
_______________________________________________________________________________________ 
 

I27.   Och hur stor del av den tid som Ni tittar på TV ser Ni på nyheter eller program om politik och 
aktualiteter under en vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

   

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0        

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3 

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4 

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5 

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6 

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10  

_______________________________________________________________________________________  

 

I28.   Hur mycket tid använder Ni totalt under en vanlig vardag åt att lyssna på radio? Räkna också med 
den tid som Ni lyssnar på radio via Internet. 

  Ringa in ett alternativ. 
 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0        GÅ VIDARE TILL FRÅGA I30 

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 

_______________________________________________________________________________________ 
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I29.  Och hur stor del av den tid som Ni lyssnar på radio hör Ni på nyheter eller program   
  om politik och aktualiteter under en vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0         

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 

_______________________________________________________________________________________ 
 

I30.  Och hur stor del av den här tiden som Ni använder för att läsa dagstidningar 
  Räkna också med den tid som Ni läsar dagstidningar via Internet. Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0      GÅ VIDARE TILL FRÅGA I32 

Under 15 minuter  ..............................................................................................................................  1  

Från 15 minuter till en ½ timme .........................................................................................................  2  

Mer än en ½ timme - 45 minuter ......................................................................................................  3  

Mer än 45 minuter - 1 timme ..............................................................................................................  4  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  5  

Mer än1½ timmar, men högst 2 timmar............................................................................................  6  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  7  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  8  

Mer än 3 timmar................................................................................................................................  9  

_______________________________________________________________________________________ 
 
I31.   Och hur stor del av den här tiden (som Ni använder för att läsa dagstidningar) 
  läser Ni om politik och aktuella samhällsfrågor under en vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0       

Under 15 minuter  ..............................................................................................................................  1  

Från 15 minuter till en ½ timme .........................................................................................................  2  

Mer än en ½ timme - 45 minuter ......................................................................................................  3  

Mer än 45 minuter - 1 timme ..............................................................................................................  4  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  5  

Mer än 1½ timmar, men högst 2 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  7  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  8  

Mer än 3 timmar................................................................................................................................  9  

_______________________________________________________________________________________ 
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I32.   Hur mycket tid använder Ni totalt åt att titta på TV via Internet under en vanlig vardag? 

  Ringa in ett alternativ. 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0    GÅ VIDARE TILL FRÅGA  I34 

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 

_______________________________________________________________________________________ 
 

I33.   Hur mycket tittar Ni på TV-nyheter eller program om politik och aktualiteter via Internet under en 
vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0   

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 
_______________________________________________________________________________________ 
 

I34.   Hur mycket tid använder Ni totalt åt att lyssna på radio via Internet under en vanlig vardag? 

  Ringa in ett alternativ. 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0  GÅ VIDARE TILL FRÅGA I36 

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 

_______________________________________________________________________________________ 
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I35.   Hur mycket lyssnar Ni på radionyheter eller program om politik och aktualiteter via Internet under  
  en vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0   

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 

_______________________________________________________________________________________ 

 
I36.   Hur mycket tid använder Ni totalt åt att läsa dagstidningar via Internet under en vanlig vardag? 
  Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0      GÅ VIDARE TILL FRÅGA I38 

Under 15 minuter  ..............................................................................................................................  1  

Från 15 minuter till en ½ timme .........................................................................................................  2  

Mer än en ½ timme - 45 minuter ......................................................................................................  3  

Mer än 45 minuter - 1 timme ..............................................................................................................  4  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  5  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  6  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  7  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  8  

Mer än 3 timmar................................................................................................................................  9  
_______________________________________________________________________________________ 

 
I37.   Hur mycket tid använder Ni åt att läsa om politik och aktualiteter i dagstidningar på Internet under  
  en vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0     

Under 15 minuter  ..............................................................................................................................  1  

Från 15 minuter till en ½ timme .........................................................................................................  2  

Mer än en ½ timme - 45 minuter ......................................................................................................  3  

Mer än 45 minuter - 1 timme ..............................................................................................................  4  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  5  

Mer än 1½ timmar, men högst 2 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  7  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  8  

Mer än 3 timmar................................................................................................................................  9  

_______________________________________________________________________________________ 
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I38.   Hur mycket använder Ni Internet totalt åt annat än att titta på TV, lyssna på radio eller läsa  
   dagstidningar under en vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0  GÅ VIDARE TILL FRÅGA L1 

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 
_______________________________________________________________________________________ 

 

I39.   Hur mycket (av denna tid) använder Ni åt att följa politik och aktualiteter via Internet? 

  Ringa in ett alternativ. 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0   

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 

_______________________________________________________________________________________ 
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L1.    Vilken är Er åsikt avseende följande påståenden om inkomstskillnader? 

        Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Helt av  
samma  

åsikt 

Av samma 
åsikt 

Är varken 
av samma 
eller annan 

åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan  
åsikt 

a) Inkomstskillnaderna i Finland är för stora.  ......................................................................................  1 2 3 4 5 

b) 
 

Det är regeringens plikt att minska 
inkomstskillnaderna mellan hög- och 
låginkomsttagare.  ...........................................................................................................................  1 2 3 4 5 

c) Det är en för stor skillnad mellan rika och fattiga i 
Finland.  ...........................................................................................................................................  1 2 3 4 5 

d) Ett av de viktigaste målen i Finland under de 
närmaste tio åren borde vara att minska skillnaderna 
mellan rika och fattiga.  ....................................................................................................................  1 2 3 4 5 

e) De sociala förmånerna är ofta för höga.  .........................................................................................  1 2 3 4 5 

f) 
Sociala förmåner och beskattning utjämnar för mycket 
inkomstskillnaderna mellan medborgare  ........................................................................................  1 2 3 4 5 

g) Stora inkomstskillnader är bra för Finland.  .....................................................................................  1 2 3 4 5 

h) 
Alla finländares levnadsstandard stiger om företagen 
tillåts göra stor vinst.  .......................................................................................................................  1 2 3 4 5 

i) 
Inkomstskillnaderna är nödvändiga med tanke på den 
ekonomiska utvecklingen.  ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 

 
 
L2.  Vad anser Ni om följande påståenden angående beskattning?  

 Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Helt av  
samma  

åsikt 

Av samma 
åsikt 

Är varken 
av samma 
eller annan 

åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av  
annan  
åsikt 

a) 
Beskattningen av höginkomsttagare borde vara 
strängare än den är nu ....................................................................................................................  1 2 3 4 5 

b) 
Skattegraden borde vara lika hög för alla löntagare, 
m.a.o. vi borde ha ett plattskattesystem i Finland ...........................................................................  1 2 3 4 5 

c) 
Om inkomstskillnaderna var obefintliga skulle livet vara 
tråkigt, för alla skulle leva på samma sätt. .......................................................................................  1 2 3 4 5 

 
 

 

Anteckna datum för ifyllande av blanketten här. 
 
 

 ____    ____    ______ 
  dag      månad     år                                           TACK FÖR ER MEDVERKAN! 
 


