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Finländarnas släkt- och vänskapsförhållanden

Bästa mottagare!

Släkt- och vänskapsförhållanden har en stor betydelse för de flesta av oss.
Finland är med i en förfrågan som görs i 30 olika länder och i denna förfrågan
utreds bl.a. hur ofta vi har kontakt med våra släktingar och vänner och vem vi
vänder oss till när vi behöver hjälp. På basis av resultaten kan man kartlägga
släkt- och vänskapsförhållandens betydelse för människans välbefinnande
och uppskatta det framtida behovet av tjänster hos olika befolkningsgrupper.

Ur det centrala befolkningsregistret har ett urval på 2 500 finländare i
åldern 15 – 74 år tagits med i undersökningen. Ni är en av dessa personer
som slumpmässigt valts med. För Finlands del ansvarar Statistikcentralen
för insamlingen av uppgifterna. Undersökningen genomförs i samarbete
med Tammerfors universitet. Innan materialet överlämnas till utredarna och
det internationella dataarkivet, avlägsnas alla sådana uppgifter som kan
bidra till att uppgiftslämnarna identifieras. Resultaten utges i form av
undersökningsrapporter och statistiska tabeller.

Vi ber Er fylla i frågeblanketten och återsända den till Statistikcentralen i det
bifogade kuvertet före 16.11.2001. Portot är redan betalt. Ert svar är viktigt
eftersom en person som valts med i denna förfrågan inte kan ersättas med
någon annan.

Om Ni har frågor beträffade undersökningen kan Ni vända Er till forskare
Marko Ylitalo vid Statistikcentralen (tfn 09 - 1734 3560 eller e-post:
marko.ylitalo@tilastokeskus.fi).

Med tack för samarbetet på förhand

Eero Tanskanen
forskningschef

Lösgör pärmbladet och
frågedelen från
varandra längsmed den
streckade linjen.



Ifyllningsanvisningar

Ringa in vid varje fråga det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt. I några
frågor antecknas svaret på det utrymme som är reserverat för detta.

Ett exempel där ett av alternativen ringas in:

8. Bor Ni i…

centrum av stad ............................................. 1

förstadsområde eller stadsförort.................... 2

kommuncentrum eller annan tätort................ 3

glesbygdsområde på landsorten? ................. 4

Många frågor består av flera olika delfrågor, var vänlig och svara på alla.
Välj bara ett alternativ invid varje fråga eller delfråga.

I slutet av blanketten finns frågor som besvaras bara av dem som arbetar
eller har make/maka eller sambo.

Återsänd blanketten i det bifogade returkuvertet till Statistikcentralen.



Till en början några frågor beträffande Er och Ert hushåll: Ringa in det nummer som
svarar mot det lämpligaste alternativet eller skriv svaret i det utrymme som reserverats för

det.

1. Kön?

Man....................................... 1

Kvinna................................... 2

2. Födelseår? 19

3. Är Ni för närvarande…
Ringa in bara ett alternativ.

ogift ....................................... 1 frånskild.............................. 5
gift ......................................... 2 änka/änkling?..................... 6
sambo................................... 3 annat .................................. 7
i hemskillnad......................... 4

4. Hur många personer bor det med Er i samma hushåll? personer
Räkna med Er själv.

5. Antalet personer i åldern 6 - 17 år  i Ert hushåll? 6 - 17-åringar

6. Antalet barn under 6 år  i Ert hushåll? under 6-åringar

7. Hur många egna under 18-åriga barn har Ni sammanlagt? under 18-åringar
Räkna också med de barn som bor på annat håll än i Ert hushåll.

8. Bor Ni…

i centrum av stad .................................................... 1

i förort eller förstad.................................................. 2

kommuncentrum eller annan tätort......................... 3

glesbygd på landsorten? ........................................ 4

Nu följer några frågor om familje- och släktskapsförhållanden

9. Har Ni levande bröder eller systrar som fyllt 18 år?
Som syskon räknas också halvbröder och -systrar samt adopterade bröder och systrar.

Ja ............................................................................ 1 ---->  Hur många bröder/systrar som fyllt
         18 år?_______

Nej ......................................................................... 2 ---->  gå över till fråga 13 på sid. 4

10. Vem har Ni oftast kontakt med, Er bror eller Er syster? Ringa in bara ett alternativ.

Bror ......................................................................... 1
Syster...................................................................... 2
Jag har inte kontakt med någon vuxen bror eller
syster ..................................................................... 3 ----> gå över till fråga 13 på sid. 4    



11. Hur ofta träffar Ni den här brodern eller systern eller hur ofta besöker Ni honom/henne?
Ringa in bara ett alternativ.

Han/hon bor i samma hushåll som jag .............. 1 ----> gå över till fråga 13   
Dagligen............................................................. 2
Flera gånger i veckan ........................................ 3
Minst en gång i veckan...................................... 4
Minst en gång i månaden .................................. 5
Flera gånger om året ......................................... 6
Mera sällan ........................................................ 7

12. Och hur ofta har Ni kontakt med brodern eller systern per telefon, brev, e-post eller fax?

Dagligen ........................................................... 1
Flera gånger i veckan....................................... 2
Minst en gång i veckan..................................... 3
Minst en gång i månaden................................. 4
Flera gånger om året........................................ 5
Mera sällan....................................................... 6

13. Hur många levande barn som fyllt 18 år har Ni sammanlagt, när också styvbarn och adopterade barn
räknas med?

Ett eller flera....................................................... 1 ----> Hur många barn som fyllt 18 år?________
Inte ett enda....................................................... 2 ----> gå över till fråga 17 på sid. 5

14. Vem har Ni oftast kontakt med av Era 18 år fyllda barn, Er son eller dotter?
Ringa in bara ett alternativ.

Sonen ................................................................ 1

Dottern ............................................................... 2

Jag har inte kontakt med någon av mina
vuxna barn ......................................................... 3 ---->gå över till fråga 17 på sid. 5

15. Hur ofta träffar Ni det här vuxna barnet?
Ringa in bara ett alternativ

Han/hon bor i samma hushåll som jag .............. 1 ----> gå över till fråga 17 på sid. 5
Dagligen............................................................. 2
Flera gånger i veckan ........................................ 3
Minst en gång i veckan...................................... 4
Minst en gång i månaden .................................. 5
Flera gånger om året ......................................... 6
Mera sällan ........................................................ 7

16. Och hur ofta har Ni kontakt med sonen eller dottern antingen per telefon, brev, e-post eller fax?
Ringa in bara ett alternativ.

Dagligen ........................................................... 1
Flera gånger i veckan....................................... 2
Minst en gång i veckan..................................... 3
Minst en gång i månaden................................. 4
Flera gånger om året........................................ 5
Mera sällan....................................................... 6



17. De följande frågorna gäller Er far. Hur ofta träffar Ni Er far eller besöker honom?
Ringa in bara ett alternativ.

Min far lever inte längre .......................................... 1 ----> gå över till fråga 19

Han bor i samma hushåll som jag .......................... 2 ----> gå över till fråga 19
Dagligen.................................................................. 3
Flera gånger i veckan ............................................. 4
Minst en gång i veckan........................................... 5
Minst en gång i månaden ....................................... 6
Flera gånger om året .............................................. 7
Mera sällan ............................................................. 8
Aldrig....................................................................... 9
Jag vet inte var min far bor ..................................... 10 ----> gå över till fråga 19

18. Hur ofta har Ni kontakt med Er far antingen per telefon, brev, e-post eller fax?

Dagligen ................................................................ 1
Flera gånger i veckan............................................ 2
Minst en gång i veckan.......................................... 3
Minst en gång i månaden...................................... 4
Flera gånger om året............................................. 5
Mera sällan............................................................ 6
Aldrig ..................................................................... 7

19. Och hur ofta träffar Ni Er mor eller hur ofta besöker Ni henne?
Ringa in bara ett alternativ.

Min mor lever inte längre ........................................ 1 ----> gå över till fråga 22 på sid. 6

Hon bor i samma hushåll som jag .......................... 2 ----> gå över till fråga 22 på sid. 6
Dagligen.................................................................. 3
Flera gånger i veckan ............................................. 4
Minst en gång i veckan........................................... 5
Minst en gång i månaden ....................................... 6
Flera gånger om året .............................................. 7
Mera sällan ............................................................. 8
Aldrig....................................................................... 9
Jag vet inte var min mor bor ................................... 10 ----> gå över till fråga 22 på sid. 6

20. Hur ofta har Ni kontakt med Er mor antingen per telefon, brev, e-post eller fax?

Dagligen ................................................................ 1
Flera gånger i veckan............................................ 2
Minst en gång i veckan.......................................... 3
Minst en gång i månaden...................................... 4
Flera gånger om året............................................. 5
Mera sällan............................................................ 6
Aldrig ..................................................................... 7



21. Hur länge tar det för Er hemifrån till det ställe där Er mor bor? Tänk på den tid som det i allmänhet tar för Er för
resan från dörr till dörr på det sätt som Ni oftast använder. Ringa in bara ett alternativ.

Under 2 minuter...................................................... 1
2 – 15 minuter......................................................... 2
15 – 30 minuter....................................................... 3
0,5 – 1 timme.......................................................... 4
1 – 2 timmar............................................................ 5
2 – 3 timmar............................................................ 6
3 – 5 timmar............................................................ 7
5 – 12 timmar.......................................................... 8
Över 12 timmar....................................................... 9

22. Hur ofta har Ni under de senaste fyra veckorna haft kontakt med nedannämnda släktingar?
Ringa in ett lämpligt alternativ på varje rad.

Oftare än två
gånger under de

senaste 4
veckorna

En eller två
gånger under de

senaste 4
veckorna

Inte en enda
gång under de

senaste 4
veckorna

Jag har inte
sådana

släktingar vid liv

a) Med barn som inte bor i samma hushåll................ 1 2 3 4
b) Med andra bröder eller systrar än den som Ni

mest träffar............................................................. 1 2 3 4
c) Med svärföräldrar................................................... 1 2 3 4
d) Med brors eller systers barn .................................. 1 2 3 4
e) Med far-/morbröder eller fastrar/mostrar ............... 1 2 3 4
f ) Med kusiner ........................................................... 1 2 3 4
g) Med svärsöner eller svärdöttrar ............................. 1 2 3 4
h) Med svågrar eller svägerskor ................................ 1 2 3 4

Nu några frågor beträffande vänskapsförhållanden

23. Har Ni nära vänner på arbetsplatsen? -----> Om Ni inte är med i arbetslivet, gå över till fråga 24.

Ja ............................................................................ 1 ----> Hur många nära arbetskamrater?______
Nej .......................................................................... 2

24. Bor det i grannskapet nära vänner till Er?

Ja ............................................................................ 1 ----> Hur många nära grannar?_________
Nej ......................................................................... 2

25. Har Ni andra nära vänner, om man inte räknar med familjemedlemmar, vänner på arbetsplatsen eller i
grannskapet? Här avses vänner bland hobbyer, föreningsverksamhet, kyrkan el.dyl.

Ja ............................................................................ 1 ----> Hur många nära vänner?__________
Nej .......................................................................... 2



26. Är Er närmaste eller bästa vän (då maken/makan inte beaktas)…

manlig släkting........................................................ 1
kvinnlig släkting ...................................................... 2
man, som inte är släkt ............................................ 3
kvinna, som inte är släkt? ....................................... 4
Jag har ingen nära vän........................................... 5 ----> gå över till fråga 29

27. Hur ofta träffar Ni Er närmaste eller bästa vän?
Ringa in bara ett alternativ.

Han/hon bor i samma hushåll som jag ................... 1 ----> gå över till fråga 29
Dagligen.................................................................. 2
Flera gånger i veckan ............................................. 3
Minst en gång i veckan........................................... 4
Minst en gång i månaden ....................................... 5
Flera gånger om året .............................................. 6
Mera sällan ............................................................. 7
Aldrig....................................................................... 8

28. Hur ofta har Ni kontakt med den närmaste vännen antingen per telefon, brev, fax eller e-post?

Dagligen ................................................................ 1
Flera gånger i veckan............................................ 2
Minst en gång i veckan.......................................... 3
Minst en gång i månaden...................................... 4
Flera gånger om året............................................. 5
Mera sällan............................................................ 6
Aldrig ..................................................................... 7

29. Ringa in vid följande organisationer och föreningar det alternativ som bäst anger Ert deltagande i
verksamheten under de senaste 12 månaderna.

Jag har deltagit
oftare än två

gånger

Jag har deltagit
en eller ett par

gånger

Jag tillhör, men
deltar aldrig i

verksamheten

Jag hör inte
till dessa

organisatione
r

a) Politiskt parti eller partipolitisk förening ......................... 1 2 3 4
b) Fackförbund eller annan förening i anslutning till

yrket ............................................................................... 1 2 3 4
c) Kyrka eller religiös organisation..................................... 1 2 3 4
d) Idrottslag, intressesfär eller fritidsförening..................... 1 2 3 4
e) Välgörenhetsorganisation eller -grupp........................... 1 2 3 4
f) Sällskap eller förening inom bostadsområdet................ 1 2 3 4
g) Andra föreningar eller grupper....................................... 1 2 3 4



30. Vi antar att Ni är förkyld och Ni måste ligga till sängs några dagar och Ni behöver hjälp med
hushållsarbete, uppköp osv. Vem av följande personer skulle Ni i första hand vända Er till och vem i andra
hand för att få hjälp?
Ringa in bara ett alternativ i vardera kolumnen.

I första hand I andra hand

Make, maka, sambo........................................... 1 1
Mor ..................................................................... 2 2
Far...................................................................... 3 3
Dotter ................................................................. 4 4
Svärdotter........................................................... 5 5
Son..................................................................... 6 6
Svärson ............................................................. 7 7
Syster ................................................................. 8 8
Bror .................................................................... 9 9
Annan släkting.................................................... 10 10
Annan släkting till make/maka ........................... 11 11
Nära vän............................................................. 12 12
Granne ............................................................... 13 13
Någon av arbetskamraterna .............................. 14 14
Någon kommunalanställd hemvårdare… 15 15
Någon som Ni betalar till för hjälpen.................. 16 16
Någon annan...................................................... 17 17
Jag skulle inte vända mig till någon ................... 18 18

31. Vi antar att Ni borde låna en stor summa pengar. Vem av följande personer skulle Ni i första hand vända Er
till och vem i andra hand för att få lån?
Ringa in bara ett alternativ i vardera kolumnen.

I första hand I andra hand

Make, maka, sambo........................................... 1 1
Mor ..................................................................... 2 2
Far...................................................................... 3 3
Dotter ................................................................. 4 4
Son..................................................................... 5 5
Syster ................................................................. 6 6
Bror .................................................................... 7 7
Annan släkting.................................................... 8 8
Annan släkting till make/maka ........................... 9 9
Gudmor/-far........................................................ 10 10
Nära vän............................................................. 11 11
Granne ............................................................... 12 12
Någon av arbetskamraterna .............................. 13 13
Socialväsendet................................................... 14 14
Banken eller annat kreditinstitut......................... 15 15
Privat penningutlånare ....................................... 16 16
Någon annan...................................................... 17 17
Jag skulle inte vända mig till någon ................... 18 18



32. Vi antar att Ni känner Er nere eller deprimerad. Ni skulle vilja prata om det. Vem av följande personer skulle
Ni i första hand vända Er till och till vem i andra hand?
Ringa in bara ett alternativ i varje kolumn.

I första hand I andra hand

Make, maka, sambo........................................... 1 1
Mor .................................................................... 2 2
Far...................................................................... 3 3
Dotter ................................................................. 4 4
Son  ................................................................... 5 5
Syster ................................................................. 6 6
Bror .................................................................... 7 7
Annan släkting.................................................... 8 8
Annan släkting till maken/makan ....................... 9 9
Nära vän ............................................................ 10 10
Granne ............................................................... 11 11
Arbetskamrat...................................................... 12 12
Prästen/ någon annan anställd inom kyrkan
eller  religiöst samfund ....................................... 13 13
Läkare ................................................................ 14 14
Psykolog eller någon annan kurator .................. 15 15
Självhjälpsgrupp................................................. 16 16
Någon annan...................................................... 17 17
Jag skulle inte vända mig till någon ................... 18 18

33. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har Ni hjälpt Era släktingar, vänner, grannar eller andra bekanta
med följande saker?
Ringa in på varje rad det alternativ som bäst motsvarar Er syn på saken.

Oftare än
en gång i
veckan

En gång i
veckan

En gång i
månaden

Minst  2 eller 3
gånger under
det senaste

året

En gång
under det
senaste

året

Inte en enda
gång under
det senaste

året
a) Hjälpt en person som inte bor med Er

med hemsysslor eller med att göra
uppköp ...................................................... 1 2 3 4 5 6

b) Lånat en annan person en större
summa pengar .......................................... 1 2 3 4 5 6

c) Diskuterat eller tillbringat tid med någon
som varit nere eller deprimerad 1 2 3 4 5 6

d) Hjälpt någon att hitta arbete...................... 1 2 3 4 5 6



34. Uppgifter om lediga arbetsplatser fås på många olika sätt: av andra människor, via annonser eller via
arbetskraftsbyrån. På vilket sätt fick Ni själv uppgifter om Er nuvarande arbetsplats?
Om Ni inte för närvarande har avlönat arbete, svara på frågan med tanke på Er senaste arbetsplats. Ringa in bara ett
alternativ.

Jag har aldrig haft avlönat arbete........................... 1
Via föräldrarna, bröder eller systrar........................ 2
Via andra släktingar................................................ 3
Av en nära vän ....................................................... 4
Av en bekant........................................................... 5
Via arbetskraftsmyndigheterna............................... 6
Via en privat arbetsförmedling................................ 7
Via skolan eller universitetet .................................. 8
Via en annons eller en reklam................................ 9
Arbetsgivaren kontaktade mig................................ 10
Jag kontaktade arbetsgivaren ............................... 11

35. Hur viktigt är det för Er att Er nära vän…
Ringa in på varje rad det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Ytterst
viktigt

Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Inte så viktigt Inte alls
viktigt

a) är intelligent och får Er att tänka................................. 1 2 3 4 5

b) hjälper Er att få saker gjort.......................................... 1 2 3 4 5

c) verkligen förstår Er...................................................... 1 2 3 4 5

d) är sådan man trivs tillsammans med? ........................ 1 2 3 4 5

36. I vilken mån är Ni av samma eller olika åsikt när det gäller följande påståenden?
Ringa in på varje rad det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Helt av
samma

åsikt

Någor-
lunda av
samma

åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Någorlunda
av annan

åsikt

Helt av annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Det är vuxna barns plikt att sköta om
sina gamla föräldrar .................................. 1 2 3 4 5 6

b) Man måste först ta hand om sig själv
och sin familj innan man hjälper andra ..... 1 2 3 4 5 6

c) De som har det bättre ställt ekonomiskt
måste hjälpa sina vänner som inte har
det lika bra ............................................... 1 2 3 4 5 6

d) Det är helt rätt att bli vänner med
människor bara för att man vet att man
kan ha nytta av dem ................................. 1 2 3 4 5 6



37. Vad tycker Ni om följande påståenden?
Ringa in på båda raderna det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Ja, definitivt Det vore
nog bäst

Det borde
den kanske

inte

Definitivt
inte

Kan inte
säga

a) Statsmakten borde erbjuda dagvård åt
alla som vill ha den ................................ 1 2 3 4 5

b) Statsmakten borde erbjuda en
någorlunda bra levnadsstandard för
åldringar ................................................. 1 2 3 4 5

38. I det stora hela hur lycklig eller olycklig har Ni varit under den senaste tiden?
Ringa in bara ett alternativ.

Mycket lycklig ........................................................ 1
Ganska lycklig ....................................................... 2
Inte så värst lycklig ................................................ 3
Inte alls lycklig ....................................................... 4

Kan inte säga ........................................................ 5

39. Tycker Ni att Er familj, Era släktingar eller vänner har för höga krav på Er?
Ringa in bara ett alternativ.

Aldrig ..................................................................... 1
Sällan..................................................................... 2
Ibland..................................................................... 3
Ofta........................................................................ 4
Mycket ofta ............................................................ 5

40. I vilken mån är Ni av samma eller annan åsikt beträffande följande påståenden?
Ringa in på varje rad det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Helt av
samma åsikt

Någor-
lunda av
samma

åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Någorlunda
av annan

åsikt

Helt av annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Det finns bara några personer som jag
helt kan lita på........................................ 1 2 3 4 5 6

b) För det mesta kan jag vara säker på
att andra människor vill mitt bästa ......... 1 2 3 4 5 6

c) Om jag inte är försiktig utnyttjar andra
människor mig ....................................... 1 2 3 4 5 6

d) Sådana som jag har ingenting att säga
om vad statsmakten gör ........................ 1 2 3 4 5 6

41. Hur länge har Ni bott på den ort där Ni nu bor?
Anteckna året då Ni flyttade till orten

Jag har bott på denna ort sedan år _________  .................................... 1

Jag har bott på denna ort sedan min födelse .......................................... 2



42. Låt oss anta att Ni skulle vilja att kommunen skulle göra förbättringar på Ert bostadsområde. Hur sannolikt
anser Ni att Ni skulle kunna göra någonting för saken?
Ringa in bara ett alternativ.

Mycket sannolikt............................................................................. 1
Ganska sannolikt............................................................................ 2
Inte så värst sannolikt..................................................................... 3
Inte alls sannolikt............................................................................ 4
Kan inte säga ................................................................................. 5

43. Hur ofta diskuterar Ni politik med Era vänner?
Ringa in bara ett alternativ.

Mycket ofta ..................................................................................... 1
Ofta ................................................................................................ 2
Då och då ....................................................................................... 3
Nästan aldrig .................................................................................. 4
Kan inte säga ................................................................................. 5

Nedan finns bakgrundsfrågor till Er och Er eventuella make/maka eller sambo.

44. Er utbildning? Ringa in bara ett alternativ.

Studerar ännu
(grundskola, gymnasium, yrkesskola eller –kurs, institut)............... 1
Folkskola.......................................................................................... 2
Grundskola ...................................................................................... 3
Yrkesskola eller –kurs ..................................................................... 4
Gymnasium eller student................................................................. 5
Yrkesutbildning på institutnivå ........................................................ 6
Yrkeshögskola ................................................................................. 7
Högskola, examen på lägre nivå .................................................... 8
Högskola, examen på högre nivå.................................................... 9

45. Hur många år har Ni gått i skola eller studerat totalt (inkl. eventuella universitetsstudier och exkl.
arbetspraktik)?

år

46. Vilket av följande alternativ passar Er livssituation och Er eventuella makes/makas eller sambos
livssituation?
Ringa in det lämpligaste alternativet.

Själv Make/
maka/
sambo

Heltidsarbete (över 35 timmar i veckan).......................................... 1 1
Halvdagsarbete (15-34 timmar i veckan) ........................................ 2 2
Deltidsarbete (under 15 timmar i veckan) ....................................... 3 3
Medhjälpande familjemedlem i familjeföretag ................................. 4 4
Arbetslös.......................................................................................... 5 5
Studerande eller skolelev ............................................................... 6 6
Pensionerad p.g.a. ålder eller arbetsår ........................................... 7 7
Pensionerad p.g.a. andra orsaker ................................................... 8 8
Sköter eget hushåll .......................................................................... 9 9
Beväring eller i civiltjänst       .......................................................... 10 10
Föräldraledig    ................................................................................ 11 11



Följande två frågor gäller bara dem som studerar för ett yrke, som arbetar eller tidigare
har arbetat. Frågorna gäller Er själv och Er make/maka eller sambo.

Andra går över till fråga 54 på sidan 14.

47. Vilket är Ert nuvarande eller senaste yrke eller det yrke som Ni för närvarande studerar till?
Om Ni för närvarande är sambo eller gift, vad är Er make/makas eller Er sambos nuvarande eller
senaste yrke eller det yrke som Er make/maka eller sambo för närvarande studerar till?
Anteckna yrket så noggrant som möjligt.     .

Själv Make/maka/ sambo

48. Inom vilken näringsgren arbetar Ni för närvarande eller har Ni senast arbetat?
Om Ni för närvarande är sambo eller gift, inom vilken näringsgren arbetar Er make/maka eller sambo
eller har senast arbetat?
Ringa in lämplig näringsgren

Själv  Make/maka/sambo
Jordbruk, skogsbruk, jakt eller fiske ....................................................... 1 1

Utvinning av mineral ............................................................................... 2 2

Tillverkning.............................................................................................. 3 3

El-, gas- eller vattenförsörjning............................................................... 4 4

Byggverksamhet..................................................................................... 5 5

Detalj- och partihandel eller reparation .................................................. 6 6

Hotell- eller restaurangverksamhet ........................................................ 7 7

Transport, magasinering eller kommunikation ....................................... 8 8

Finansiell- eller försäkringsverksamhet .................................................. 9 9

Fastighets-, uthyrnings och forskningsverksamhet eller
företagstjänster....................................................................................... 10 10

Offentlig förvaltning och försvar eller obligatorisk socialförsäkring ........ 11 11

Utbildning................................................................................................ 12 12

Hälso- och sjukvård eller sociala tjänster ............................................... 13 13

Andra samhälleliga eller personliga tjänster........................................... 14 14

Privata hushåll ........................................................................................ 15 15

Internationella organisationer eller utländska beskickningar.................. 16 16

Någon annan .......................................................................................... 17 17



Följande frågor gäller bara dem som arbetar. Andra går till fråga nummer 54.

49. Vilken är Er ordinarie arbetstid per vecka i genomsnitt? timmar

50. Vilken är Er yrkesställning?
Ringa in det lämpligaste alternativet.

Löntagare .............................................   1

Lantbruksföretagare .............................   2 --> Om det finns anställda,
Annan företagare..................................   3 --> hur många? anställda

51. Har Ni i Ert nuvarande arbete underordnade (eller anställda), dvs. sådana som direkt är ansvariga för
sitt arbete för Er? Ringa in det lämpligaste alternativet.

Ja   ...................................................... 1
Nej ....................................................... 2

Kan inte säga ...................................... 3

52. Är Er arbetsgivare staten, kommunen, statligt företag eller privat företag?
Ringa in det lämpligaste alternativet.

Staten ................................................... 1
Kommunen eller kommunförbund ........ 2
Offentligt företag ................................... 3
Privat eller eget företag ........................ 4

Kan inte säga ....................................... 5

53. Är Ni medlem i något fackförbund?

Ja   ....................................................... 1
Nej ........................................................ 2

Följande frågor gäller alla intervjupersoner (också 15 – 17-åringar).

54. Om riksdagsvalet skulle hållas nu, vilket partis eller vilken sammanslutnings kandidat skulle Ni rösta på?
Ringa in det lämpligaste alternativet.

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) .............. 1
Centern i Finland (Cent.) ........................................ 2
Samlingspartiet (Saml.) .......................................... 3
Vänsterförbundet ................................................... 4
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) ........................ 5
Gröna förbundet .................................................... 6
Kristdemokraterna .................................................. 7
Sannfinländarna ..................................................... 8
Reformgruppen....................................................... 9
Något annat parti eller sammanslutning................. 10

Jag skulle inte rösta................................................ 11
Kan inte säga.......................................................... 12
Jag vill inte säga ..................................................... 13



55. När det diskuteras politik talas det ofta om vänstern och högern. Var skulle Ni placera Er egen synpunkt på
följande skala?
Ringa in det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt.

Vänstern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Högern

56. Hör Ni till någon kyrka eller något religiöst samfund?
Ringa in det lämpligaste alternativet

Den evangelisk-lutherska kyrkan ................................................. 1
Den ortodoxa kyrkan   .................................................................. 2
Någon annan kristlig kyrka eller något samfund ........................... 3
Något annat religiöst samfund....................................................... 4

Jag hör varken till kyrkan eller något annat religiöst samfund ...... 5

57. Hur ofta deltar Ni i gudstjänster, kyrkliga förrättningar eller andliga möten?
Ringa in det lämpligaste alternativet.

Flera gånger i veckan .................................................................... 1
En gång i veckan .......................................................................... 2
Två eller tre gånger i månaden...................................................... 3
En gång i månaden ....................................................................... 4
Flera gånger om året ..................................................................... 5
En gång om året ........................................................................... 6
Mera sällan ................................................................................... 7

Aldrig.............................................................................................. 8
Jag vill inte säga ............................................................................ 9
Jag vet inte .................................................................................... 10

58. Det talas ofta om samhällsklasser och socialgrupper. Till vilken samhällsklass eller socialgrupp anser Ni
att Ni hör? Ringa in det lämpligaste alternativet.

Underklassen................................................................................. 1
Arbetarklassen .............................................................................. 2
Nedre medelklassen...................................................................... 3
Medelklassen ................................................................................ 4
Högre medelklassen...................................................................... 5
Överklassen................................................................................... 6

Kan inte säga................................................................................. 7
Till ingen av de ovan nämnda........................................................ 8

59. Hur stora är Ert hushålls genomsnittliga månatliga inkomster totalt utan att dra av skatt ( = bruttoinkomster)
inkl.  skattepliktiga socialförmåner?

mark i månaden

60. Hur stora är Era egna genomsnittliga månatliga inkomster utan att dra av skatt ( = bruttoinkomster)?

mark i månaden

Tack för besväret!


