
Regional och lokal 
barometer

Intervjuer: EU27 – 2 698 | FI - 59 (Fältarbete: 25.07-11.09.2022)    Metod

Finland

Undersökta regionala och 
lokala företrädares profiler  

Vilket av följande beskriver vad du 
identifierar dig som? (%)

d2

Regioners och städers 
inflytande 

Finland
(yttre pajdiagram)

Instämmer helt Instämmer delvis

Tar delvis avstånd Tar helt avstånd

Vet inte

EU27 Finland

48 36

41 56

6 2

2 3

3 3

*Information om metodiken

Inbjudningar skickades via e-post till 
lokalpolitiker från alla olika politiska nivåer 
och anknytningar. Av följande skäl går det 
dock inte att garantera att svaren är helt 
representativa: alla kontaktuppgifter var 
inte tillgängliga, svarsfrekvensen varierade 
och urvalsstorleken är begränsad.
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Man Kvinna

EU27 Finland

1 0

15 19

40 25

45 56

Finland
(yttre pajdiagram)

18-24-åringar 25- 39-åringar

40-54-åringar 55+-åringar

På vilket sätt anser du att regioner och städer 
på bästa sätt kan involveras i debatten om 
Europas framtid? (Flera svar kan väljas, %) 

q16

På det hela taget, instämmer du eller tar du 
avstånd från påståendet att regioner och städer 
bör få större inflytande över EU:s framtid? (%)

q15

Hur gammal är du? (%)
d1r1

Genom att se till att saken fortsatt 
debatteras på regional och lokal nivå

Genom att stöda inrättandet av 
permanenta medborgarpaneler som ska 

informera debatten

Genom att delta i den konstitutionella 
debatten eller konventet för omarbetning 

av EU-fördragen

Annat

Inget av dessa
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Finland

Regional och lokal barometer

Huvudsakliga områden för 
regioner och städer

Inom vilka av följande områden anser du att 
regioner och städer bör få större inflytande på 
EU:s beslutsfattande? (Flera svar kan väljas, %) 

q17

Kriget i Ukraina: regionala och 
lokala åtgärder

Vilken typ av åtgärder har din lokala eller 
regionala myndighet vidtagit med anledning av 
kriget i Ukraina? (Flera svar kan väljas, %)

q1
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EU:s finansiering till regioner 
och städer

Vilka anser du bör vara de huvudsakliga 
målen för EU:s finansiering av framtida 
utveckling i din stad eller region? (Flera svar 
kan väljas, %) 

q11
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Klimatkrisen och miljön

Ekonomisk tillväxt, social rättvisa och 
jobb

Utbildning, kultur, 
ungdomsverksamhet och sport

Värderingar och rättigheter, 
rättsstaten och säkerhet

Hälsa

Migration

Demokrati i Europa

Digital omvandling

EU i resten av världen (utrikespolitik, 
biståndssamarbete etc.)

Inget

Att ta emot flyktingar från Ukraina

Att visa politisk solidaritet med 
Ukraina

Att stötta enskilda medborgare och 
civilsamhällets lokala organisationer i 

deras solidaritetsåtgärder

Att skicka materiellt bistånd till 
Ukraina

Att stötta en grön omställning av 
ekonomin

Att motverka ökningen av 
energipriserna

Att minska klimatkrisens inverkan

Att investera i moderna 
transportsystem


	Regional och lokal barometer
	Slide Number 2

