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Familj, arbete och hushållssysslor
Bästa mottagare!

Ett ämne som är aktuellt och bekant för de flesta av oss är att anpassa arbetet
och hushållssysslorna till de krav familjelivet ställer. Finland är med i en under-
sökning som omfattar över 30 länder, där man med en enkät utreder bl.a. hur
människor har ordnat sitt eget familjeliv och vad man anser om mäns och
kvinnors roller i familjen. På basis av resultaten kan man bedöma samhälls-
beslut som t.ex. avser att underlätta att pussla ihop familjen och arbetet.

Undersökningsurvalet är ett slumpmässigt urval som omfattar 2 500 personer
mellan 15 och 74 år ur det centrala befolkningsregistret. Ni är en av dessa
slumpmässigt valda personer. Statistikcentralen svarar för uppgiftsinsam-
lingen i Finland. Undersökningen genomförs i samarbete med Tammerfors
universitet (Tampereen yliopisto). Före materialet överlämnas till forskarna
och det internationella informationsarkivet raderas alla uppgifter som gör det
möjligt att identifiera en enskild individ. Resultaten publiceras som forsknings-
rapporter och statistiska tabeller.

Vi ber Er fylla i blanketten och återsända den till Statistikcentralen i det bifogade
kuvertet före 15.11.2002. Portot är betalt. Ert svar är viktigt, för en person som
valts till enkäten kan inte ersättas med en annan person.

Tilläggsinformation om undersökningen ger forskare Markku Nieminen vid
Statistikcentralen (tfn (09) 1734 2519 och e-post: markku.nieminen@stat.fi).

Vi tackar på förhand för samarbetet!

Statistikcentralen

Jussi Simpura
statistikdirektör, docent
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Anvisningar för ifyllning av blanketten

Ringa in vid varje fråga numret på det alternativ som svarar bäst mot Er
åsikt i frågan. I några frågor skrivs svaret i det utrymme som reserverats för
svaret.

Exempel 1. Här ringar Ni in något av de alternativ som ges:

10. Bor Ni i�

stadens centrum ............................................................ 1

en förstad eller förort ..................................................... 2

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

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

Exempel 2. I många frågor finns det flera delar. Svara på varje del.
Välj vid varje fråga eller del av en fråga endast ett alternativ.

15. I hur stor utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Jag är
varken av
samma

eller
annan
åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Det är viktigt att avancera i karriären, trots att
detta skadar familjelivet ........................................ 1 2 3 4 5 9

b) Det är inte bra om mannen stannar hemma och
sköter barnen och kvinnan förvärvsarbetar .......... 1 2 3 4 5 9

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

Återsänd blanketten i det bifogade kuvertet till Statistikcentralen.
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Först några frågor om Er och Ert hushåll:
Ringa in numret på det alternativ som passar bäst

eller skriv in Ert svar i utrymmet som reserverats för det.

1. Ert kön?

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

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

2. Födelseår? 19

3. Är Ni för närvarande�
Ringa in endast ett alternativ.

ogift ....................................... 1 frånskild .................................. 5

gift ......................................... 2 änka, änkling .......................... 6

samboende........................... 3 annat ...................................... 7

separerad.............................. 4

4. Bor Ni för närvarande tillsammans med Er maka/make eller en annan partner?

Ja ......................................... 1 Om ja → 4b. Jag har bott med henne/honom från år _______

Nej ........................................ 2

5. Hur många personer bor det i Ert hushåll?    Totalt: personer

6. Hur många är 18-åringar eller äldre vuxna? personer

7. Hur många är barn och unga mellan 7 och 17 år? personer

8. Hur många är 6 år eller yngre? personer

9. Födelseår för barn under 18 år som bor i hushållet:

______________________________________________________________________

10. Bor Ni i�

stadens centrum ............................................................ 1

en förstad eller förort ..................................................... 2

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

en glesbygd på landsorten? .......................................... 4
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Nu följer frågor om familjen, arbetet och hushållsarbetet

11. Har Ni någonsin förvärvsarbetat?

Ja ......................................... 1

Nej ........................................ 2

12. Har Ni någonsin ändrat Er arbetstid eller Era arbetsuppgifter för att sköta någon person?

Nej, det har jag inte ................................................................................................ 1

Ja, för att sköta ett barn (eget, makas/makes/sambos barn, fosterbarn,
adoptivbarn) ........................................................................................................... 2

Ja, för att sköta maka/make/sambo ....................................................................... 3

Ja, för att sköta någondera föräldern eller far/morföräldern................................... 4

Ja, för att sköta någondera av makans/makens föräldrar eller far/morföräldrar .... 5

Ja, för att sköta ett barnbarn................................................................................... 6

Ja, för att sköta någon annan släkting.................................................................... 7

Ja, för att sköta en annan person som inte är en släkting ..................................... 8

13. Har Ni någonsin uteblivit från förvärvsarbetet för att sköta någon person?

Nej, det har jag inte ................................................................................................ 1

Ja, för att sköta ett barn (eget, makas/makes/sambos barn, fosterbarn,
adoptivbarn) ........................................................................................................... 2

Ja, för att sköta maka/make/sambo ....................................................................... 3

Ja, för att sköta någondera föräldern eller far/morföräldern................................... 4

Ja, för att sköta någondera av makans/makens föräldrar eller far/morföräldrar .... 5

Ja, för att sköta ett barnbarn................................................................................... 6

Ja, för att sköta någon annan släkting.................................................................... 7

Ja, för att sköta en annan person som inte är en släkting ..................................... 8

14. Hur mycket har plikter i anknytning till familjen och släkten försvårat Ert avancemang i karriären eller Era
möjligheter i arbetslivet?

Väldigt mycket ...................... 1

Ganska mycket .................... 2

Något .................................... 3

Inte så mycket ...................... 4

Inte alls ................................. 5

Kan inte säga........................ 9
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15. I hur stor utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Jag är
varken av
samma

eller
annan
åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Det är viktigt att avancera i karriären, trots att
detta skadar familjelivet ......................................... 1 2 3 4 5 9

b) Det är inte bra om mannen stannar hemma och
sköter barnen och kvinnan förvärvsarbetar ........... 1 2 3 4 5 9

16. I hur stor utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Jag är
varken av
samma

eller
annan
åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a)
En mamma som yrkesarbetar kan skapa ett lika
varmt och tryggt förhållande till sina barn som
en mamma som inte yrkesarbetar. ....................... 1 2 3 4 5 9

b) Ett barn under skolåldern lider sannolikt om
hennes/hans mamma yrkesarbetar. ..................... 1 2 3 4 5 9

c) Hela familjelivet lider då kvinnan har ett
heltidsarbete. ........................................................ 1 2 3 4 5 9

d)
Det är acceptabelt att kvinnor yrkesarbetar, men
egentligen vill de flesta av dem ha ett hem och
barn. ...................................................................... 1 2 3 4 5 9

e) Att vara hemmafru är lika tillfredsställande som
att förvärvsarbeta. ................................................. 1 2 3 4 5 9

f) Att yrkesarbeta är den bästa garantin för
kvinnans självständighet.. ..................................... 1 2 3 4 5 9

17. I hur stor utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Jag är
varken av
samma

eller
annan
åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Både mannen och kvinnan skall delta i att
försörja familjen. ................................................... 1 2 3 4 5 9

b) Mannens uppgift är att förtjäna pengar; kvinnans
uppgift är att ta hand om hemmet och familjen. ... 1 2 3 4 5 9

c) Män borde delta i hushållsarbetet mer än de gör
nu. ......................................................................... 1 2 3 4 5 9

d) Män borde delta i att sköta barnen mer än de
gör nu. ................................................................... 1 2 3 4 5 9
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18. På vilket sätt tycker Ni att kvinnor borde arbeta i följande situationer?

Borde
arbeta
heltid

Borde
arbeta
deltid

Borde
stanna
hemma

Kan inte
säga

a) Efter giftermål, före barnen föds. .......................... 1 2 3 9

b) När familjen har barn under skolåldern. ............... 1 2 3 9

c) När det yngsta barnet har börjat sin skolgång. ..... 1 2 3 9

d) När barnen har flyttat ut från hemmet. .................. 1 2 3 9

19. I hur stor utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Jag är
varken av
samma

eller
annan
åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) De gifta är i allmänhet lyckligare än de ogifta. ...... 1 2 3 4 5 9

b) Ett dåligt äktenskap är bättre än inget äktenskap
alls. ........................................................................ 1 2 3 4 5 9

c) De som vill ha barn borde gifta sig. ...................... 1 2 3 4 5 9

d) En av föräldrarna kan uppfostra ett barn lika bra
som båda föräldrarna tillsammans. ...................... 1 2 3 4 5 9

e) Det är acceptabelt att bo ihop trots att paret
aldrig tänker gifta sig. ............................................ 1 2 3 4 5 9

f) För de par som överväger äktenskap lönar det
sig att bo ihop före giftermålet. ............................. 1 2 3 4 5 9

g)
Skilsmässa är oftast den bästa lösningen då
makarna inte verkar kunna lösa sina äkten-
skapsproblem. ...................................................... 1 2 3 4 5 9

20. I hur stor utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Jag är
varken av
samma

eller
annan
åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Att se barnen växa upp och utvecklas är livets
största glädjeämne. .............................................. 1 2 3 4 5 9

b) Något mycket betydelsefullt saknas i de barn-
lösas liv. ................................................................ 1 2 3 4 5 9

21. I hur stor utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Jag är
varken av
samma

eller
annan
åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Kvinnor som förvärvsarbetar bör få
moderskapsledighet med lön när de får barn.. ...... 1 2 3 4 5 9

b) Om båda föräldrarna arbetar bör man ge
ekonomiskt stöd för barndagvård. ........................ 1 2 3 4 5 9
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Svara på följande frågor om Ni för närvarande bor med
Er maka/make/sambo. Om Ni inte gör det, gå till fråga 31.

22. Hur har Ni och Er maka/make/sambo ordnat Era penningaffärer? Välj det alternativ som bäst beskriver Er
situation.

Jag sköter alla våra penningaffärer och ger min maka/make/sambo hennes/hans del av
pengarna.. ............................................................................................................................... 1

Min maka/make/sambo sköter alla våra penningaffärer och ger mig min del. ....................... 2

Vi har en gemensam kassa, och de gemensamma pengarna används efter behov. ............ 3

En del av pengarna är i en gemensam kassa och resten behåller vi för oss själva. .............. 4

Båda håller sina pengar för sig själv. ...................................................................................... 5

23. Vem gör följande saker i Ert hushåll?

Alltid
jag

Vanligt-
vis jag

Båda
tillsammans

eller
ungefär lika

ofta

Vanligt-
vis min
maka/
make/
sambo

Alltid
min

maka/
make/
sambo

Någon
annan

Kan
inte

säga

a) Tvättar kläder............................................................ 1 2 3 4 5 6 9

b) Mindre reparationer i hemmet .................................. 1 2 3 4 5 6 9

c) Tar hand om sjuka familjemedlemmar .................... 1 2 3 4 5 6 9

d) Matinköp .................................................................. 1 2 3 4 5 6 9

e) Städar ...................................................................... 1 2 3 4 5 6 9

f) Lagar mat ................................................................. 1 2 3 4 5 6 9

24. Hur många timmar i veckan använder Ni själv i genomsnitt till hushållsarbete,
om man inte räknar med att ta hand om barnen eller hobbyer? timmar

25. Och Er maka/make/sambo? Hur många timmar använder hon/han i genomsnitt
till hushållsarbete, om man inte räknar med att ta hand om barnen eller
hobbyer? timmar

26. Vilket av följande beskriver bäst fördelningen av hushållsarbetet mellan Er och Er maka/make/sambo?

Jag gör en mycket större del av hushållsarbetet än vad som är rättvist. ............................... 1

Jag gör en något större del av hushållsarbetet än vad som är rättvist. .................................. 2

Jag gör ungefär så mycket av hushållsarbetet som är rättvist.  .. ........................................... 3

Jag gör en något mindre del av hushållsarbetet än vad som är rättvist. ................................ 4

Jag gör en mycket mindre del av hushållsarbetet än vad som är rättvist.. ............................. 5
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27. Hur ofta är Ni och Er maka/make/sambo oeniga om fördelningen av hushållsarbetet?

Flera gånger i veckan .......................................................................... 1

Flera gånger i månaden....................................................................... 2

Flera gånger om året ........................................................................... 3

Mera sällan/nästan aldrig..................................................................... 4

Aldrig.................................................................................................... 5

Kan inte säga....................................................................................... 9

28. Vem bestämmer/bestämde i allmänhet hur barnen skall uppfostras?

Oftast jag.............................................................................................. 1

Oftast min maka/make/sambo............................................................. 2

Ibland jag, ibland min maka/make/sambo ........................................... 3

Vi bestämmer/bestämde tillsammans.................................................. 4

Någon annan ....................................................................................... 5

Frågan gäller inte mig eller oss............................................................ 6

29. När Ni och Er maka/make/sambo fattar beslut om följande saker, vem är det som fattar det slutgiltiga
beslutet?

Oftast jag Oftast
min

maka/
make/
sambo

Ibland jag,
ibland min

maka/
make/
sambo

Vi
bestämmer/
bestämde

tillsammans

Någon
annan

a) Då vi bestämmer vad vi skall göra tillsammans
under veckoslutet. .................................................... 1 2 3 4 5

b) Då vi gör stora inköp till hemmet. ............................ 1 2 3 4 5

30. Då alla inkomstkällor beaktas, vem har större inkomster, Ni eller Er maka/make/sambo?

Min maka/make/sambo har inga inkomster. ....................................... 1

Jag har mycket större inkomster. ........................................................ 2

Jag har större inkomster. .................................................................... 3

Vi har ungefär lika stora inkomster. .................................................... 4

Min maka/make/sambo har större inkomster. .................................... 5

Min maka/make/sambo har mycket större inkomster. ........................ 6

Jag har inga inkomster. ...................................................................... 7

Jag vet inte. ......................................................................................... 9
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31. I hur stor utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden?
Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Jag är
varken av
samma

eller
annan
åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

a) Det finns ofta så mycket att göra hemma att jag
inte vill få allt gjort. ................................................ 1 2 3 4 5 9

b) Min tillvaro hemma gör mig sällan stressad. ........ 1 2 3 4 5 9

c) Det finns ofta så mycket att göra på jobbet att
jag inte vill få allt gjort. .......................................... 1 2 3 4 5 9

d) Mitt arbete gör mig sällan stressad. ...................... 1 2 3 4 5 9

32. Hur ofta har Ni varit med om följande under de tre senaste månaderna?
Flera

gånger i
veckan

Flera
gånger i

månaden

En eller
två

gånger

Aldrig Gäller
inte mig/
jag arbe-
tar inte

a) Då jag kommit hem från jobbet har jag varit så trött att jag
inte har orkat göra de nödvändiga hushållssysslorna. ........ 1 2 3 4 5

b) Det har varit svårt att uppfylla alla familjeförpliktelser
eftersom jag varit så länge på jobbet.. ................................. 1 2 3 4 5

c) Jag har kommit till jobbet alltför trött för att arbeta bra,
eftersom jag varit utmattad p.g.a. hushållssysslor. ............. 1 2 3 4 5

d) Jag har haft svårt att koncentrera mig på mitt arbete på
grund av mina familjeförpliktelser. ....................................... 1 2 3 4 5

33. Allmänt taget, om Ni ser på Ert liv, hur lycklig eller olycklig är Ni?

Helt lycklig ...................................................................... 1

Mycket lycklig.................................................................. 2

Ganska lycklig................................................................. 3

Varken lycklig eller olycklig ............................................ 4

Ganska olycklig............................................................... 5

Mycket olycklig................................................................ 6

Helt olycklig..................................................................... 7

Kan inte säga.................................................................. 9

34. Hur nöjd är Ni på det hela taget mer Ert (huvudsakliga) arbete?

Helt nöjd.......................................................................... 1

Mycket nöjd..................................................................... 2

Ganska nöjd.................................................................... 3

Varken nöjd eller missnöjd.............................................. 4

Ganska missnöjd ............................................................ 5

Mycket missnöjd ............................................................. 6

Helt missnöjd .................................................................. 7

Kan inte säga.................................................................. 9

Frågan berör inte mig/Jag arbetar inte. ......................... 8
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35. Hur nöjd är Ni på det hela taget med Ert familjeliv?

Helt nöjd..................................................................... 1

Mycket nöjd................................................................ 2

Ganska nöjd............................................................... 3

Varken nöjd eller missnöjd......................................... 4

Ganska missnöjd ....................................................... 5

Mycket missnöjd ........................................................ 6

Helt missnöjd ............................................................. 7

Kan inte säga............................................................. 9

36. Förvärvsarbetade Er mamma minst ett år efter att Ni föddes och före Ni fyllde 14 år?

Ja, hon arbetade. ..................................................... 1

Nej ............................................................................ 2

Jag vet inte. ............................................................. 9

Svara på frågorna 37 och 38 endast om Ni någon gång haft barn.
I annat fall gå till fråga 39.

37. Arbetade Ni utanför hemmet�
Heltid Deltid Inte alls Frågan

berör inte
mig

a) �efter ingått äktenskap, före barnen föddes? ............... 1 2 3 4

b) �då Ni hade ett barn under skolåldern? ........................ 1 2 3 4

c) �då det yngsta barnet börjat sin skolgång? .................. 1 2 3 4

d) �då barnen flyttat hemifrån? ......................................... 1 2 3 4

38. Och Er maka/make/sambo � arbetade hon/han utanför hemmet under följande skeden i Ert liv:
Heltid Deltid Inte alls Frågan

berör inte
mig/ min
maka/
make

a) � efter ingått äktenskap, före barnen föddes? .............. 1 2 3 4

b) � då Ni hade ett barn under skolåldern? ....................... 1 2 3 4

c) � då det yngsta barnet börjat sin skolgång? ................. 1 2 3 4

d) � då barnen flyttat hemifrån? ......................................... 1 2 3 4

39. Då ett par inte ännu har barn, tycker Ni att kvinnan borde förvärvsarbeta utanför hemmet på heltid, deltid
eller inte alls?

Heltid ........................................................................ 1

Deltid......................................................................... 2

Inte arbeta alls ......................................................... 3

Kan inte säga ........................................................... 9
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Nu följer bakgrundsuppgifter om Er, och om Ni är
gift eller sammanboende, om Er maka/make/sambo.

40. Er grundutbildning och
om Ni för närvarande är gift eller sammanboende, Er makas/makes/sambos grundutbildning?

 Ringa in endast ett alternativ i vardera sifferkolumnen
Jag  Maka/

make/
sambo

Fortfarande i skolan (grundskola, gymnasium, yrkesskola eller
-kurs, institut) ........................................................................................ 1 1

Folkskola .............................................................................................. 2 2

Grundskola ........................................................................................... 3 3

Yrkesskola eller -kurs ........................................................................... 4 4

Gymnasium eller student...................................................................... 5 5

Yrkesutbildning på institutnivå.............................................................. 6 6

Yrkeshögskola ...................................................................................... 7 7

Högskola, examen på lägre nivå .......................................................... 8 8

Högskola, examen på högre nivå ........................................................ 9 9

41. Hur många år totalt har Ni gått i skola eller studerat (medräknat eventuella universitetsstudier och
borträknat arbetspraktik)?

år

42. Vilket av följande alternativ passar in i Er livssituation och, om Ni för närvarande är gift eller
samboende, i Er makas/makes/sambos livssituation?

Ringa in det lämpligaste alternativet.
Jag  Maka/

make/
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

Företagarfamiljemedlem....................................................................... 4 4

Arbetslös............................................................................................... 5 5

Studerande eller skolelev ..................................................................... 6 6

Pensionerad på basis av ålder eller tjänsteår ...................................... 7 7

Pensionerad på grund av andra skäl.................................................... 8 8

Sköter hushållet.................................................................................... 9 9

Gör värnplikt eller civiltjänst.................................................................. 10 10

Föräldraledig......................................................................................... 11 11
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Följande frågor gäller bara dem som studerar till ett yrke, som arbetar eller
som tidigare har arbetat. Frågorna gäller Er själv och Er maka/make/sambo.

Andra går över till fråga 51 på sidan 14.

43. 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 makas/makes/sambos nuvarande eller senaste yrke
eller det yrke som Er maka/make/sambo för närvarande studerar till?
Skriv ned yrket så noggrant som möjligt.

Själv Maka/make/sambo

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

Jag

Maka/
make/

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
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Följande fråga gäller bara dem som arbetar. Andra går till fråga 46.

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

46. Vilken är Er makas/makes/sambos ordinarie arbetstid per vecka i
genomsnitt? (Svara bara om makan/maken/sambon förvärvsarbetar.) timmar

47. Vilken är Er yrkesställning? (Eller Er senaste yrkesställning, om Ni inte arbetar.)
Ringa in det lämpligaste alternativet.

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

Lantbruksföretagare ..........................................   2 → 47b. Om det finns

Annan företagare...............................................   3 → anställda, hur många? anställda

48. Har Ni i Ert nuvarande arbete underordnade (eller anställda), dvs. sådana som direkt är ansvariga för sitt
arbete för Er? (Om Ni inte arbetar, svara enligt Er senaste anställning. Ringa in det lämpligaste alternativet.)

Ja................................................................... 1

Nej ................................................................. 2

Kan inte säga ................................................ 9

49. Är Er arbetsgivare staten, en kommun, ett statligt företag eller ett privat företag? (Om Ni inte arbetar, svara
enligt Er senaste anställning. Ringa in det lämpligaste alternativet.)

Staten ............................................................ 1

Kommun eller samkommun........................... 2

Offentligt företag ............................................ 3

Privat (eller eget) företag ............................... 4

Kan inte säga ................................................ 9

50. Är Ni medlem i något fackförbund? (Om Ni inte arbetar, svara enligt Er senaste anställning.)

Ja................................................................... 1

Nej ................................................................. 2
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Följande frågor gäller alla (också 15�17-åringar).

51. Röstade Ni i det senaste riksdagsvalet år 1999?
Ringa in det lämpligaste alternativet.

Ja....................................................................... 1

Nej ..................................................................... 2

Jag var inte röstberättigad................................. 3

52. 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 (Vänst) .................................. 4

Svenska folkpartiet i Finland (SFP) ................... 5

Gröna förbundet (Gröna) ................................... 6

Kristdemokraterna (Kd) ..................................... 7

Sannfinländarna (SAF) ...................................... 8

Reformgruppen (REFO) .................................... 9

Något annat parti eller sammanslutning............ 10

Jag skulle inte rösta........................................... 11

Jag kan inte säga .............................................. 12

Jag vill inte säga ................................................ 13

53. 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
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54. 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

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

euro i månaden

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

euro i månaden

Tack för besväret!
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