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Vad undersöker vi?
Finland i Europa (European Social Survey) är ett forskningsprojekt, som 
omfattar 27 europeiska länder. Finlands del, dvs. undersökningen Finland 
i Europa, genomförs av Åbo universitet och den finansieras av Finlands 
Akademi. Statistikcentralen samlar in intervjumaterialet. En likadan 
undersökning gjordes föregående gång år 2006.

Ämnesområden i undersökningen är medborgarnas personliga 
välfärd, förtoende för andra människor, uppföljning av samhällsärenden, 
invandring samt arbets- och familjeliv. Undersökningen har planerats av 
en grupp internationella vetenskapsmän. Enligt den feedback vi fick den 
föregående gång upplevde intervjupersonerna intervjun och dess frågor 
som mycket intressanta.

Varför görs undersökningen?
Undersökningen görs för att man skall kunna förstå förändringarna i 
samhället. Det är viktigt att människor i olika länder får en möjlighet 
att uttrycka sin åsikt om det samhälle de lever i. Uppgifterna utnyttjas 
på många olika sätt. Beslutsfattarna använder undersökningsuppgifter i 
utvecklingen av samhället. Forskarna använder dem å sin sida vid tolk-
ningen av samhällsfenomen.

I undersökningen samlas likadant material in i olika länder. På detta 
sätt får man värdefulla jämförelseuppgifter bl.a. om strukturen av de 
europeiska samhällena, medlemmarnas åsikter och värden. Senare kan 
man se hur samhällsförändringarna upplevts i de olika skedena. Undersök-
ningsresultaten är intressanta också ur enskilda medborgares synvinkel.
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Hur samlas uppgifterna?
Undersökningsuppgifterna samlas in med intervjuer och med en kort 
blankett. Att besvara frågorna förutsätter inga förberedelser.

Intervjupersonerna har slumpmässigt uttagits ur Statistikcentralens 
databas över befolkningen i Finland. Undersökningen omfattar 3 300 
personer som är 15 år eller äldre. För att undersökningsresultaten skall 
ge en så täckande och rätt bild som möjligt av erfarenheterna och syn-
punkterna i Finland, är det ytterst viktigt att alla personer som valts med 
i undersökningen också deltar i den.

Uppgifterna är konfidentiella
Alla Era uppgifter behandlas konfidentiellt. Statistikcentralens intervjuare 
och forskare har lagstadgad tystnadsplikt.

Efter att intervjumaterialet samlats in elimineras alla uppgifter som 
möjliggör identifiering av en enskild person. Först efter detta sänds mate-
rialet till ett internationellt arkiv för forskningsändamål. De resultat som 
utges är statistiska tabeller och figurer, där enskilda intervjupersoner inte 
kan urskiljas.
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Fråga oss!
Vi ger gärna mer information om undersökningen.

Åbo universitet:
Heikki Ervasti, tfn (02) 333 5706
heikki.ervasti@utu.fi

Statistikcentralen:
Markku Nieminen, tfn (09) 1734 2519
markku.nieminen@tilastokeskus.fi

eller webbsidorna:
http://www.europeansocialsurvey.org  
http://www.fsd.uta.fi//aineistot/kvdata/ess.html 

Tack för Ert deltagande!

www.tilastokeskus.fi
Intervju- och undersökningstjänster
PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN

tfn (09) 17 341
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Bästa mottagare

Finns det åldersdiskriminering i Finland? Motsvarar den finländska
välfärdsstaten medborgarnas förväntningar? Vad anser finländarna
om beskattningen i Finland?

Bland annat dessa frågor utreds i undersökningen Finland i Europa,
som finansieras av Finlands Akademi och utförs av Åbo universitet.
Statistikcentralen samlar in uppgifterna. En likadan undersökning görs
i 27 europeiska länder.

Ni är en av de 3 300 personer som representerar finländare i under-
sökningen. Intervjupersonerna har slumpmässigt uttagits ur Statis-
tikcentralens databas över befolkningen i Finland. Vi hoppas att Ni
kan delta i undersökningen, eftersom en person som valts med inte
kan ersättas med någon annan. Att besvara frågorna förutsätter inga
förberedelser.

Era svar behandlas konfidentiellt. Innan materialet överlåts till forska-
re och ett internationellt dataarkiv elimineras alla de uppgifter som
möjliggör identifiering av en enskild person.

Statistikcentralens statistikintervjuare, vars kontaktinformation finns i
brevets övre marginal, kontaktar Er inom de närmaste dagarna för att
komma överens om en intervjutid.

Mera information om undersökningen får Ni i bifogade broschyr och
av intervjuaren. Professor Heikki Ervasti vid Åbo universitet, tfn (02)
333 5706 och forskare Markku Nieminen vid Statistikcentralen, tfn
(09) 1734 2519 svarar gärna på Era frågor.

Med tack för samarbetet på förhand

Riitta Harala

Statistikdirektör



Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN Puh. � Tfn: (09) 17 341
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, 00580 Helsinki Besöksadress: Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors Faksi � Fax: (09) 1734 2750
Suomen valtion Y-tunnus 0986674-0 Finska statens FO-nummer 0986674-0 www.tilastokeskus.fi
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Bästa mottagare!
Statistikcentralens intervjuare bad Er nyligen delta i undersökningen Finland i
Europa, vars uppgifter används i tolkningen av samhällsfenomen. För
genomförandet av undersökningen svarar Åbo universitet. Statistikcentralen
samlar in undersökningsmaterialet.

Det är mycket viktigt att alla som tagits ut för undersökningen
deltar för att vi ska få en tillförlitlig helhetsbild.

Vi kontaktar Er nu på nytt, eftersom vi vill försäkra oss om ett högklassigt
undersökningsmaterial. För att undersökningen ska lyckas är det mycket viktigt att
gruppen av intervjupersonerna representerar alla finländare.

Undersökningen har fått ett gott mottagande och Ni har ännu möjlighet att delta.
Ni deltar väl i undersökningen eftersom Ni representerar omkring tusen andra
finländare?

Vi hoppas att Ni tar kontakt med intervjuaren för att komma överens om en
lämplig tidpunkt för intervjun:

intervjuarens namn: ________________________________________

telefonnummer: ___________________________________________

e-postadress: _____________________________________________

Tack på förhand för samarbetet

Statistikcentralen

Riitta Harala
statistikdirektör

Professor Heikki Ervasti vid Åbo universitet (tfn (02) 333 5706,
e-post: heikki.ervasti@utu.fi) svarar gärna på Era frågor.



Bästa mottagare

Finns det åldersdiskriminering i Finland? Motsvarar den finländska
välfärdsstaten medborgarnas förväntningar? Vad anser finländarna
om beskattningen i Finland?

Vi söker svar bland annat på dessa frågor i den internationella under-
sökningen Finland i Europa. Undersökningen utförs av Åbo univer-
sitet och Statistikcentralen samlar in uppgifterna. Vår statistikintervju-
are bad Er nyligen att delta i undersökningen, men då hade Ni inte till-
fälle att delta.

Vi hoppas att Ni nu har tid för intervjun, eftersom de personer som
valts med i undersökningen inte kan ersättas med någon annan utan att
tillförlitligheten skulle påverkas. Intervjun förutsätter inga förberedel-
ser eller särskilda uppgifter. Ni har nu en möjlighet att framföra Era
åsikter om och erfarenheter av de frågor som nämndes i början av bre-
vet.

Vår statistikintervjuare (kontaktuppgifterna finns i brevets övre hörn)
har preliminärt reserverat tid för en intervju hos Er:

___________________________________   ___ /___  kl. _______

Om tiden inte är lämplig för Er, ber vi Er vänligen kontakta intervjua-
ren och komma överens om intervjun. Hon har antingen inte hittat Ert
telefonnummer eller inte fått tag på Er per telefon för att komma över-
ens om en intervjutidpunkt.

Mera information om undersökningen får Ni i bifogade broschyr och
av intervjuaren. Professor Heikki Ervasti vid Åbo universitet, tfn (02)
333 5706 och forskare Markku Nieminen vid Statistikcentralen, tfn
(09) 1734 2519 svarar gärna på Era frågor.

Med tack för samarbetet

Riitta Harala

Statistikdirektör



Bästa mottagare

Finns det åldersdiskriminering i Finland? Motsvarar den finländska
välfärdsstaten medborgarnas förväntningar? Vad anser finländarna om
beskattningen i Finland?

Bland annat dessa frågor utreds i undersökningen Finland i Europa, som
finansieras av Finlands Akademi och utförs av Åbo universitet. Statis-
tikcentralen samlar in uppgifterna. En likadan undersökning görs i 27 eu-
ropeiska länder.

Ni är en av de 3 300 personer som representerar finländare i undersök-
ningen. Intervjupersonerna har slumpmässigt uttagits ur Statistikcentra-
lens databas över befolkningen i Finland. Vi hoppas att Ni kan delta i un-
dersökningen, eftersom en person som valts med inte kan ersättas med
någon annan. Att besvara frågorna förutsätter inga förberedelser.

Era svar behandlas konfidentiellt. Innan materialet överlåts till forskare
och ett internationellt dataarkiv elimineras alla de uppgifter som möjlig-
gör identifiering av en enskild person.

Vår statistikintervjuare (kontaktuppgifterna finns i brevets övre hörn) har
preliminärt reserverat tid för en intervju hos Er:

___________________________________   ___ /___  kl. _______

Om tiden inte är lämplig för Er, ber vi Er vänligen kontakta intervjuaren
och komma överens om intervjun. Hon har antingen inte hittat Ert tele-
fonnummer eller inte fått tag på Er per telefon för att komma överens om
en intervjutidpunkt.

Mera information om undersökningen får Ni i bifogade broschyr och av
intervjuaren. Professor Heikki Ervasti vid Åbo universitet, tfn (02) 333
5706 och forskare Markku Nieminen vid Statistikcentralen, tfn (09) 1734
2519 svarar gärna på Era frågor.

Med tack för samarbetet på förhand

Riitta Harala

Statistikdirektör



Bästa mottagare

Finns det åldersdiskriminering i Finland? Motsvarar den fin-
ländska välfärdsstaten medborgarnas förväntningar? Vad anser
finländarna om beskattningen i Finland?

Vi söker svar bland annat på dessa frågor i den internationella
undersökningen Finland i Europa. Undersökningen utförs av
Åbo universitet och Statistikcentralen samlar in uppgifterna. Vår
statistikintervjuare bad Er nyligen att delta i undersökningen,
men då hade Ni inte tillfälle att delta.

Vi hoppas att Ni nu har tid för intervjun, eftersom de personer
som valts med i undersökningen inte kan ersättas med någon
annan utan att tillförlitligheten skulle påverkas. Intervjun förut-
sätter inga förberedelser eller särskilda uppgifter. Ni har nu en
möjlighet att framföra Era åsikter om och erfarenheter av de frå-
gor som nämndes i början av brevet.

Statistikintervjuaren, vars kontaktinformation finns i brevets öv-
re marginal, kontaktar Er inom de närmaste dagarna för att
komma överens om en intervjutid. Ni kan också själv ringa till
intervjuaren. Professor Heikki Ervasti vid Åbo universitet, tfn
(02) 333 5706 och forskare Markku Nieminen vid Statistikcent-
ralen, tfn (09) 1734 2519 svarar gärna på Era frågor.

Med tack för samarbetet

Riitta Harala

Statistikdirektör
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FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR 

 

MEDIA 

Intro.  

 De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant 

  (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt.  

 

A1. Kort 1. Hur mycket tid använder Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag?  

 GÄLLER MÅ-FRE UTANFÖR SEMESTERTIDEN OCH AKTIVT TV-TITTANDE. 

Ingen tid alls      0 --> A3  

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 

 

A2.  Ännu kort 1. 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?  

 FÖRVALTNING, SAMHÄLLSPOLITIK ELLER MÄNNISKOR SOM HAR ANKNYTNING TILL DETTA. 

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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A3. Ännu kort 1. Hur mycket tid använder Ni totalt under en vanlig vardag åt att lyssna på radio? 

 GÄLLER MÅ-FRE UTANFÖR SEMESTERTIDEN OCH AKTIVT RADIOLYSSNANDE. 

Ingen tid alls      0 --> A5  

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 

 

A4. Ännu kort 1. 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? 

 FÖRVALTNING, SAMHÄLLSPOLITIK ELLER MÄNNISKOR SOM HAR ANKNYTNING TILL DETTA. 

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 

 

A5. Ännu kort 1. Hur mycket tid använder Ni totalt åt att läsa dagstidningar under en vanlig vardag?  

 ALLA DAGSTIDNINGAR, MEDRÄKNAT KVÄLLSTIDNINGAR OCH GRATISUTDELNINGAR. 

Ingen tid alls      0 --> A7 

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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A6.  Ännu kort 1. 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?  

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 

 

A7.  Kort 2. Hur ofta använder Ni Internet, webben eller e-post, hemma eller på arbetsplatsen, för Ert 

privata bruk? 

 Internet-användning på biblioteket, läroanstalten eller på ett internetcafé räknas med. 

 
Ingen Internet hemma eller på arbetsplatsen  0 

Aldrig      1 

Mindre än en gång i månaden    2 

En gång i månaden     3 

Flera gånger i månaden    4 

En gång i  veckan     5 

Flera gånger i veckan     6 

Varje dag      7 

 

SOCIAL TILLTRO 

A8.   (M) Kort 3. Skulle Ni säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor eller att man inte 

kan vara nog försiktig när man har att göra med andra människor. 

Svara på en skala från 0 till 10, där 0 betyder att man inte kan vara nog försiktig och där 10 

betyder att man kan lita på de flesta människor? 

MAN KAN INTE VARA NOG 

FÖRSIKTIG 

0 10 ——————— 10 MAN KAN LITA PÅ DE FLESTA 

MÄNNISKOR 

A9.  (M) Kort 4. Tror Ni att de flesta människor skulle försöka utnyttja Er om de fick chansen eller 

skulle de försöka vara ärliga och rättvisa?  

DE FLESTA MÄNNISKOR 

SKULLE FÖRSÖKA UTNYTTJA 

MIG  VARA ÄRLIGA OCH RÄTTVISA 

0 10 ——————— 10 DE FLESTA MÄNNISKOR SKULLE 

FÖRSÖKA VARA ÄRLIGA OCH 

RÄTTVISA 

A10.  (M) Kort 5. Skulle Ni säga att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma mot andra 

eller att de främst ser till sig själva?  

MÄNNISKOR SER FRÄMST 

TILL SIG SJÄLVA 

0 10 ——————— 10 MÄNNISKOR FÖRSÖKER FÖR DET 

               MESTA VARA HJÄLPSAMMA ENIMMÄKSEEN  OLLA AUTTAVAISIA 
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POLITIK 

B1.  (M) Hur intresserad är Ni av politik:  

Mycket intresserad,  1 

Ganska intresserad,  2 

Inte särskilt intresserad, 3 

Inte alls intresserad?  4 

B2.  (M) Kort 6. Hur ofta verkar politik så komplicerat att Ni inte riktigt förstår vad det handlar om?  

Aldrig   1 

Sällan   2 

Ibland   3 

Då och då   4 

Ofta    5 

B3.  (M) Kort 7. Hur svårt eller lätt tycker Ni att det är att ta ställning i politiska frågor?  

  Mycket svårt   1 

Svårt    2 

Varken svårt eller lätt 3 

Lätt    4 

Mycket lätt   5 

 

Kort 8.  

Berätta på en skala från noll till tio hur stor tillit Ni personligen har till var och en av följande 

institutioner. Noll betyder att Ni inte har någon tillit alls till den institutionen, 10 att Ni har full tillit: 

B4. (M) Finlands riksdag? 

B5. (M) Rättsväsendet (bl.a. tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen)? 

B6. (M) Polisen? 

B7. (M) Politikerna? 

B8. (M) Politiska partierna? 

B9. (M) Europaparlamentet? 

B10.  (M) FN (Förenta Nationerna)? 

JAG HAR INGEN TILLIT ALLS 0 10 ——————— 10 JAG HAR FULLSTÄNDIG 

                                 TILLIT 
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B11.  En del människor röstar inte nuförtiden, av en aller annan anledning. Röstade Ni i det senaste 

riksdagsvalet i mars 2007? 
RÖSBERÄTTIGAD, 18 ÅR, SENAST PÅ VALDAGEN 18.3.2007. 

Ja     1  

Nej     2 --> B13 

Ingen rösträtt  3 --> B13 

(KIS)    --> B13 

B12. Vilket parti röstade Ni på i det valet? 

Samlingspartiet       1 

Svenska Folkpartiet i Finland      2 

Liberalerna        3 

Centern i Finland       4 

Sannfinländarna       5 

Kristdemokraterna i Finland      6 

Gröna förbundet       7 

Finlands Socialdemokratiska parti     8 

Vänsterförbundet       9 

Finlands kommunistiska parti    10 

Kommunistiska Arbetarpartiet   11 

Något annat       12 

B12_1.  Annat, vilket? ________________________________________________________ 

Det finns olika sätt att försöka förbättra saker i Finland eller att försöka förhindra att saker går fel. Har 

Ni under de 12 senaste månaderna gjort något av följande: 

B13. Kontaktat en politiker eller en statlig eller kommunal tjänsteman? 

 SKÖTSELN AV PERSONLIGA ÄRENDEN OMFATTAS INTE AV FRÅGAN. 

B14. Arbetat i ett politiskt parti eller en politisk grupp? 

B15. Arbetat i en annan organisation eller förening? 

B16. Använt eller synliggjort kampanjmaterial, t.ex. en knapp, dekal el.dyl.? 

B17. Skrivit på en medborgaradress eller -vädjan?  

 (En medborgaradress eller -vädjan är en namnlista, där man samlat en stor mängd underskrifter 

med avsikten att påverka beslutsfattare.) 

B18. Deltagit i en laglig demonstration? 

B19. Bojkottat, dvs. låtit bli eller undvikit att köpa vissa produkter? 

Ja    1 

Nej  2 

B20a. (M) Finns det ett särskilt politiskt parti som känns närmare Er politiska ståndpunkt än andra 

partier? (Ett parti vars ståndpunkt står närmast Era åsikter oberoende av vilket parti Ni röstar på) 

Ja   1  

Nej  2 --> B21 

(KIS)  --> B21 
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B20b. Vilket parti? 

Samlingspartiet       1 

Svenska Folkpartiet i Finland      2 

Liberalerna        3 

Centern i Finland       4 

Sannfinländarna       5 

Kristdemokraterna i Finland      6 

Gröna förbundet       7 

Finlands Socialdemokratiska parti     8 

Vänsterförbundet       9 

Finlands kommunistiska parti    10 

Kommunistiska Arbetarpartiet   11 

Något annat       12 

B20b_1. Något annat, vilket?  _________________________________________ 

B20c. (M) Hur nära står Ni detta parti. Känner Ni att Ni står: 

Mycket nära   1 

Ganska nära   2 

Inte så nära   3 

Inte alls nära?  4 

B21.  Är Ni medlem i något politiskt parti? 

Ja    1  

Nej     2 --> B23 

B22. Vilket parti? 

Samlingspartiet       1 

Svenska Folkpartiet i Finland      2 

Liberalerna        3 

Centern i Finland       4 

Sannfinländarna        5 

Kristdemokraterna i Finland      6 

Gröna förbundet       7 

Finlands Socialdemokratiska parti     8 

Vänsterförbundet       9 

Finlands kommunistiska parti    10 

Kommunistiska Arbetarpartiet   11 

Något annat       12 

B22_1.  Något annat, vilket? _________________________________________ 
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B23. (M) Kort 9. I politiska sammanhang brukar man ibland tala om 'vänster' och 'höger'. Var skulle 

Ni placera Er på skalan där noll står för vänstern och tio för högern? 

VÄNSTERN VÄNSTERN 0 10 ——————— 10 HÖGERN 

Kort 10. 

B24. (M) Hur nöjd är Ni med Ert liv i stort sett nuförtiden. Använd kort 10, där noll innebär extremt 

missnöjd och 10 extremt nöjd? 

B25. (M) På det hela taget, hur nöjd är Ni med den ekonomiska situationen i Finland i dagens läge?   

B26. (M) Hur nöjd är Ni med Finlands nuvarande regering och hur den sköter sitt jobb? 

B27.  (M) Hur nöjd är Ni med hur demokratin fungerar i Finland?  

EXTREMT MISSNÖJD 0 10 ——————— 10 EXTREMT NÖJD  

Kort 11. 

B28. (M) Vad tycker Ni om utbildningssystemet i dagens Finland (eller om nivån på utbildningen)? 

(Vilket kriterium som helst duger.) 

B29. (M) Vad anser Ni om nivån av hälsovårdstjänsternas tillstånd i dagens Finland? 

 (Vilket kriterium som helst duger.) 

EXTREMT DÅLIG 0 10 ——————— 10 EXTREMT BRA  

Kort 12. 

Berätta i vilken grad Ni instämmer eller inte instämmer i följande påståenden: 

B30. (M) Regeringen och riksdagen borde vidta åtgärder för att minska inkomstskillnaderna? 

B31. (M) Homosexuella män och kvinnor bör få leva sina egna liv som de själva vill? 

B32. (M) Politiska partier som vill avskaffa demokratin bör förbjudas? 

B33. (M) Man kan lita på att den moderna vetenskapen kan lösa våra miljöproblem? 

Helt av samma åsikt    1 

Av samma åsikt    2 

Varken av samma eller annan åsikt  3 

Av annan åsikt    4 

Av helt annan åsikt    5 

B34. (M) Kort 13. Följande fråga gäller den Europeiska unionen. En del anser att den europeiska 

integrationen bör fördjupas, medan andra anser att integrationen redan har gått för långt. Ange 

vilken siffra på skalan som bäst beskriver Er inställning. 

INTEGRATIONEN HAR REDAN 

GÅTT FÖR LÅNGT 

0 10 ——————— 10 INTEGRATIONEN 

BÖR FÖRDJUPAS  

 



 8 

Här följer några frågor som gäller människor från andra länder som kommer för att bo i Finland. 

Kort 14. 

B35. (M) I vilken utsträckning tycker Ni att Finland bör tillåta människor av samma ras eller etnisk 

tillhörighet som majoriteten av Finlands befolkning att bosätta sig i Finland? 

B36. (M) Och vad tycker Ni då det gäller människor av en annan ras eller etnisk tillhörighet än 

majoriteten av Finlands befolkning? 

B37. (M) Vad anser Ni då det gäller människor från de fattigare länderna utanför Europa (och deras 

inflyttning i Finland)?  

  Borde tillåta många  1 

Borde tillåta ganska många 2 

Borde tillåta bara några 3 

Borde inte tillåta alls  4 

B38. (M) Kort 15. Skulle Ni säga att det i allmänhet är bra eller dåligt för Finlands ekonomi att 

människor från andra länder flyttar till Finland? 

DÅLIGT FÖR EKONOMIN KULTTUURIELÄMÄ HEIKKENEE 0 10 ——————— 10 BRA FÖR EKONOMIN 

B39. (M) Kort 16. Tror Ni att kulturlivet i Finland i allmänhet undergrävs eller berikas av att 

människor från andra länder flyttar till Finland? 

DET KULTURELLA LIVET 

UNDERGRÄVS KULTTUURIELÄMÄ HEIKKENEE 

0 10 ——————— 10 DET KULTURELLA LIVET 

BERIKAS 

B40. (M) Kort 17. Blir Finland ett bättre eller sämre land att leva i av att människor från andra länder 

flyttar hit?  

ETT SÄMRE LAND ATT  

LEVA I 

0 10 ——————— 10 ETT BÄTTRE LAND ATT 

LEVA I 

VÄLBEFINNANDE OCH SOCIAL FÖRMÅGA  

C1. (M) Kort 18. Allmänt taget, hur lycklig skulle Ni säga att Ni är? 

EXTREMT OLYCKLIG 0 10 ——————— 10 EXTREMT LYCKLIG 

C2. Kort 19. Hur ofta umgås Ni med vänner, släktingar eller arbetskamrater (i andra sammanhang 

än arbete)? 
MÖTEN ’ANSIKTE MOT ANSIKTE’ OCH FRIVILLIGT. ALLA TOTALT, T.EX. TRÄFFAR EN SLÄKTING 

EN GÅNG I VECKAN OCH EN ARBETSKAMRAT EN GÅNG I VECKAN = FLERA GÅNGER. INTE 

MEDLEMMAR I SAMMA HUSHÅLL. 

Aldrig    1 

Mera sällan än en gång i månaden 2 

En gång i månaden   3 

Flera gånger i månaden  4 

En gång i veckan   5 

Flera gånger i veckan  6 

Varje dag    7 
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C3. (M) Har Ni någon som Ni kan diskutera intima och personliga frågor med? 

Ja    1 

Nej   2 

 C4. (M) Kort 20. Hur ofta deltar Ni i olika former av sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter 

jämfört med andra människor i Er ålder?  

 (Med sociala aktiviteter avses umgänge med andra människor i andra än officiella 

sammanhang.) 

Mycket mera sällan än de flesta 1 

Mera sällan än andra   2 

Ungefär lika mycket   3 

Oftare än andra   4 

Mycket oftare än andra  5 

VÅLDS- OCH TERRORISMHOT  

C5. Har Ni själv eller någon i Ert hushåll blivit utsatt för inbrott eller överfall under de senaste fem 

åren? 
 MED ÖVERFALL AVSES FYSISKT VÅLD. 

Ja    1 

Nej    2 

C6. (M) Hur trygg känner Ni er - eller skulle Ni känna Er - att gå ensam i Ert bostadsområde efter 

mörkrets inbrott: 

Mycket trygg   1 

Trygg    2 

Otrygg    3 

Mycket otrygg?   4 

C7.  (M) Kort 21. Hur ofta, om någonsin, oroar Ni Er för att råka ut för inbrott i Ert hem? 

Hela tiden eller nästan hela tiden        1 

Ibland    2 

Sällan    3 

Aldrig    4  --> C9 

(KIS)     --> C9 

C8.  (M) Påverkas Er livskvalitet av oron för inbrott i Ert hem: 

Starkt    1 

I någon mån    2 

Inte just alls?    3 

C9.  (M) Ännu kort 21. Hur ofta, om någonsin, oroar Ni Er för att bli offer för våldsbrott? 

 MED VÅLDSBROTT AVSES FYSISKT VÅLD. 

Hela tiden eller nästan hela tiden 1 

Ibland    2 

Sällan    3 

Aldrig    4          -->C11 

(KIS)                -->C11 
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C10. (M) Inverkar oron för att bli offer för våldsbrott på Er livskvalitet: 

Starkt    1 

I någon mån    2 

Inte just alls?    3 

C11.  (M) Hur sannolikt anser Ni att det sker en terroristattack någonstans i Europa under de närmaste 

tolv månaderna: 

C12.  (M) Hur sannolikt anser Ni att det sker en terroristattack i Finland under de närmaste tolv 

 månaderna: 

Mycket sannolikt   1 

Sannolikt    2 

Inte särskilt sannolikt   3 

Inte alls sannolikt?    4 

Kort 22.  

I vilken mån är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden: 

C13.  (M) Om en person är misstänkt för att planera en terroristattack i Finland,  borde polisen ha makt 

att hålla honom fängslad tills den är övertygad om att han inte är inblandad? 

C14.  (M) Tortyr av fångar i Finland kan aldrig försvaras, även om det skulle ge information som 

kunde förhindra en terroristattack? 

Helt av samma åsikt     1 

Av samma åsikt     2 

Varken av samma eller annan åsikt  3  

Av annan åsikt    4 

Av helt annan åsikt     5 

HÄLSOTILLSTÅND 

C15. (M) Hurdant är Ert allmänna hälsotillstånd. Skulle Ni säga att det är:  

Mycket bra    1 

Bra     2 

Hyfsat    3 

Dåligt    4 

Mycket dåligt?   5 

C16. Hindras Ni på något sätt i Era dagliga aktiviteter av någon långvarig sjukdom, handikapp eller 

psykiska besvär?  

OM JA: Mycket eller i viss mån? 

Ja, mycket   1 

Ja, i viss mån  2 

Nej     3 
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RELIGION 

C17. (M) Anser Ni Er tillhöra någon särskild religion eller något samfund? 

Ja    1  

Nej   2         --> C19 

(KIS)           --> C19 

C18. (M) Vilken? 
OM DET GÄLLER FLER ÄN EN, ANTECKNA DET ALTERNATIV SOM UPPGIFTSLÄMNAREN 

UPPLEVER ATT STÅR HENNE/HONOM NÄRMAST. 

Evangelisk-lutherska kyrkan  1 

Ortodoxa kyrkosamfund  2 

Katolska kyrkan   3 

Pingströrelsen   4 

Frikyrkan i Finland   5 

Adventkyrkan   6 

Jehovas Vittnen   7 

Mormoner    8 

Judiska församlingarna  9 

Islamitiska församlingarna  10 

Annan protestantisk inriktning 11 

Annan kristen   12 

Österländska religioner  13 

Annan icke-kristen   14 

C19. (M) Har Ni någonsin tidigare ansett Er tillhöra någon särskild religion eller något samfund? 

Ja    1  

Nej   2  --> C21 

(KIS)   --> C21 

C20. (M) Vilken? 

Evangelisk-lutherska kyrkan  1 

Ortodoxa kyrkosamfund  2 

Katolska kyrkan   3 

Pingströrelsen   4 

Frikyrkan i Finland   5 

Adventkyrkan   6 

Jehovas Vittnen   7 

Mormoner    8 

Judiska församlingarna  9 

Islamitiska församlingarna  10 

Annan protestantisk inriktning 11 

Annan kristen   12 

Österländska religioner  13 

Annan icke-kristen   14 

C21. (M) Kort 23. Avsett om Ni tillhör någon särskild religion eller inte, hur religiös skulle Ni säga 

att Ni är? 

INTE ALLS RELIGIÖS 0 10 ——————— 10 MYCKET RELIGIÖS 
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Kort 24. 

C22. (M) Förutom särskilda tillfällen såsom bröllop och begravningar, ungefär hur ofta deltar Ni i 

religiösa sammankomster nuförtiden?  

C23. (M) Förutom när Ni deltar i en religiös sammankomst, hur ofta, om någonsin, ber Ni? 

Varje dag    1 

Oftare än en gång i veckan  2 

En gång i veckan    3 

Minst en gång i månaden  4 

Bara på speciella helgdagar  5 

Mera sällan    6 

Aldrig    7 

SOCIAL DISKRIMINERING  

C24. (M) Skulle Ni säga att Ni tillhör en grupp som är diskriminerad i Finland? 

Ja   1   

Nej    2 --> C26 

(KIS)   --> C26 

C25. (M) På vilka grunder är Er grupp utsatt för diskriminering?  
 ANTECKNA ALLA EVENTUELLA ALTERNATIV. 

  Hudfärg eller ras     1 

  Nationalitet      2 

  Religion      3 

  Språk       4 

  Etnisk grupp       5 

  Ålder       6 

  Kön        7 

  Sexuell läggning     8 

Handikapp      9 

Något annat    10 

C25_1. (M) Något annat, vad? _________________________________________________________ 

NATIONALITET OCH SPRÅK 

C26. Är Ni finländsk medborgare? 

Ja   1 --> C28 

Nej  2  

C27. I vilket land är Ni medborgare? ____________________________________________________ 
 (ISO 3166-1) 

C28. Föddes Ni i Finland? 

Ja  1 --> C31 

Nej  2  

(KIS)    --> C31 

C29. I vilket land är Ni född? ______________________________________________________ 
        (ISO 3166-1) 
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C30. Kort 25. För hur länge sedan flyttade Ni för första gången till Finland för att bo här?  

Mindre än för ett år sedan 1 

För 1-5 år sedan  2 

För 6-10 år sedan,  3 

För 11-20 år sedan  4 

För mer än 20 år sedan 5 

C31. Vilket/Vilka språk talar Ni oftast hemma? 
HÖGST TVÅ SPRÅK. SKRIV DET FÖRSTA HÄR.__________________________________________________ 

    (ISO 639-2) 

    ______________________________________________ 
   (ISO 639-2) 

C32. Tillhör Ni en etnisk minoritetsgrupp i Finland? 

 (Med en etnisk grupp avses en grupp som skiljer sig avseende ras eller ursprung. Här avses att 

identifiera sig med gruppen eller vara egentlig medlem i gruppen.) 

Ja  1  

Nej  2  

C33. Är/Var Er far född i Finland? 

Ja  1 --> C35 

Nej   2  

(KIS)    --> C35 

C34. I vilket land är/var Er far född?_________________________________________________________ 
  (ISO 3166-1) 

C35. Är/var Er mor född i Finland? 

Ja  1 --> D1 

Nej  2 

(KIS)     --> D1 

C36. I vilket land är/var Er mor född?________________________________________________________ 
         (ISO 3166-1) 
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VÄLBEFINNANDE 

Ange i vilken grad Ni instämmer eller inte instämmer i följande påståenden: 

Kort 26. 

D1.  (M) Stora inkomstskillnader måste godtas för att man ska kunna belöna människor för  

 skillnader i begåvning och flit? 

D2.  (M) I skolan måste barnen läras respekt för auktoritet? 

D3.  (M) En kvinna bör vara beredd att minska på sitt förvärvsarbete för familjens skull? 

D4.  (M) Förutsättningen för ett rättvist samhälle är att det inte råder några större skillnader mellan 

människorna i fråga om levnadsstandard? 

D5.  (M) Lagbrytare bör få mycket strängare straff än vad de får idag? 

D6.  (M) När det är ont om arbete bör män ha större rätt till arbete än kvinnor? 

Instämmer helt 1 

Instämmer 2 

Varken instämmer eller instämmer inte 3 

Instämmer inte 4 

Instämmer inte alls 5 

 

Kort 27. 

D7.  (M) Hur många procent av alla personer i arbetsaktiv ålder som är bosatta i Finland är arbetslösa 

 arbetssökande? 

D8.  (M) Hur många procent av alla personer i arbetsaktiv ålder som är bosatta i Finland är kroniskt 

 sjuka eller varaktigt arbetsoförmögna? 

D9.  (M) Hur många procent av alla personer i arbetsaktiv ålder som är bosatta i Finland har inte 

tillräckligt med pengar för att tillfredsställa sina grundläggande behov?   

D10.  (M) Hur många procent av alla personer i arbetsaktiv ålder som är bosatta i Finland är födda 

utomlands? 

   0-4    01 

   5-9    02 

   10-14    03 

   15-19    04 

   20-24    05 

   25-29    06 

   30-34    07 

   35-39    08 

   40-44    09 

   45-49    10 

   50 eller mer   11 
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De följande frågorna handlar om hur bra eller illa olika befolkningsgrupper i Finland har det för 

närvarande. Ange Er skattning på en skala från 0 till 10, där 0 betyder mycket dålig och 10 mycket god. 

Kort 28. 

D11.  (M) Hurdan levnadsstandard har pensionärerna i genomsnitt? 

D12.  (M) Hurdan levnadsstandard har de arbetslösa i genomsnitt? 

D13.  (M) Hurdan är tillgången till normalprissatt dagvård för barn till arbetande föräldrar?  

D14.  (M) Hurdana möjligheter har ungdomar i allmänhet att finna sin första arbetsplats? 

MYCKET DÅLIG 0 10 ——————— 10 MYCKET GOD 

Kort 29. 

Människor har olika uppfattning om vilka uppgifter som hör till det allmännas (statens och 

kommunernas) ansvar. Jag räknar upp ett antal sådana uppgifter. För var och en av dessa uppgifter ber 

jag Er säga hur stort ansvar den offentliga sektorn bör ha enligt Er åsikt. 

D15. (M) Garantera arbete åt alla som vill arbeta? 

D16. (M) Garantera adekvat vård för dem som är sjuka? 

D17. (M) Garantera en skälig levnadsstandard för gamla människor? 

D18. (M) Garantera arbetslösa en skälig levnadsstandard?  

D19. (M) Garantera att barn till arbetande föräldrar har tillgång till välfungerande dagvård? 

D20. (M) Det erbjuds avlönad ledighet för arbetstagare som tillfälligt måste ta hand om en sjuk 

familjemedlem? 

DET ALLMÄNNA BÖR INTE 

HA NÅGOT ANSVAR ALLS 

0 10 ——————— 10 DET ALLMÄNNA BÖR HA 

FULLT ANSVAR 

 

Följande frågor gäller effekterna av sociala förmåner och tjänster i olika livssituationer i Finland. Med 

sociala förmåner och tjänster avses t.ex. hälso- och sjukvård, pensioner och social trygghet.  

Kort 30. 

Anser Ni att de sociala förmånerna och tjänsterna i Finland: 

D21. (M) Innebär en alltför stor börda för samhällsekonomin?  

D22. (M) Förhindrar uppkomsten av utbredd fattigdom? 

D23. (M) Gör samhället mer jämlikt? 

D24. (M) Uppmuntrar människor från andra länder att komma och bosätta sig här?  

Helt av samma åsikt     1 

Av samma åsikt     2 

Varken av samma eller annan åsikt  3  

Av annan åsikt    4 

Av helt annan åsikt     5 
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Ännu kort 30. 

Anser Ni att de sociala förmånerna och tjänsterna i Finland: 

D25. (M) Leder till alltför höga kostnader för företagen i form av skatter och avgifter? 

D26. (M) Gör det lättare att skapa balans mellan arbete och familjeliv? 

D27. (M) Gör att människor blir lata? 

D28. (M) Gör människor mindre villiga att ta hand om varandra? 

D29. (M) Gör människor mindre villiga att ta hand om sig själva och sin familj? 

Helt av samma åsikt     1 

Av samma åsikt     2 

Varken av samma eller annan åsikt  3  

Av annan åsikt    4 

Av helt annan åsikt     5 

Fortfarande om sociala förmåner och tjänster. 

Kort 31. 

D30. (M) Ge Ert svar på en skala från 0 till 10, hur effektivt anser Ni att det finländska hälso- och 

sjukvårdssystemet är? 

D31. (M) Och hur effektiva är skattemyndigheterna - till exempel när det gäller att behandla ärenden i 

tid, undvika fel och upptäcka fusk? 

MYCKET INEFFEKTIVT  0 10 ——————— 10 MYCKET EFFEKTIVT 

Kort 32. 

D32.  (M) Anser Ni att läkare och sjukskötare i Finland favoriserar vissa personer, eller behandlar de 

alla lika?  

På det här kortet betyder 0 att vissa favoriseras, och 10 betyder att alla behandlas lika. 

D33.  (M) Anser Ni att Finlands skattemyndigheter favoriserar vissa personer, eller behandlar de alla 

lika?  

VISSA FAVORISERAS 0 10 ——————— 10 ALLA BEHANDLAS LIKA 

Kort 33.  

D34.  (M) Många sociala förmåner och tjänster finansieras med skattemedel. Om staten måste välja 

mellan att höja skatterna och använda mera pengar på sociala förmåner och tjänster eller att 

sänka skatterna och använda mindre pengar på sociala förmåner och tjänster - vad bör man då 

välja? 

STATEN BÖR SÄNKA 

SKATTERNA OCH ANVÄNDA 

MINDRE PENGAR PÅ 

SOCIALA FÖRMÅNER OCH 

TJÄNSTER 

0 10 ——————— 10 STATEN BÖR HÖJA 

SKATTERNA OCH 

ANVÄNDA MERA PENGAR 

PÅ SOCIALA FÖRMÅNER 

OCH TJÄNSTER 
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D35.  (M) Kort 34. Tänk Er två personer, av vilka den ena förtjänar dubbelt så mycket som den andra. 

Vilket av följande tre alternativ motsvarar bäst Er åsikt om hur de borde beskattas?  

Båda bör betala en lika stor andel (samma %) av sina  
inkomster i skatt, så att den som förtjänar dubbelt så  

mycket också betalar dubbelt så mycket i skatt.    1 

Den som har större inkomster bör betala en större  

andel (högre %) i skatt, så att den som förtjänar dubbelt  

så mycket betalar mer än dubbelt så mycket i skatt.   2 

Båda bör betala en lika stor summa i skatt, oberoende 

av skillnaderna i inkomstnivå.      3 

(Inget av dessa alternativ)      4 

D36.  (M) Kort 35. En del anser att de som har högre inkomster bör få högre ålderspension, eftersom 

de betalar mera i skatter och pensionsavgifter. Andra anser att de som har lägre inkomster bör 

få högre pension eftersom de har större behov av stöd. Vilket av följande tre alternativ motsvarar 

bäst Er åsikt? 

   De som har högre inkomster bör få högre pension.  1 

   Både de som har höga inkomster och de som  

  har låga inkomster bör få lika stor pension.   2 

   De som har lägre inkomster bör få högre pension.  3 

   (Inget av dessa alternativ)     4 

D37.  (M) Kort 36. En del anser att de som har stora inkomster bör få större arbetslöshetsersättning 

om de drabbas av tillfällig arbetslöshet, eftersom de har betalat mera i skatt. Andra anser att de 

som har små inkomster bör få mera, eftersom de har större behov av stöd.  

Vilket av följande tre alternativ motsvarar bäst Er åsikt? 

   De som har större inkomster bör få större  
  arbetslöshetsersättning     1 

   Både de som har större inkomster och de som har  
  mindre inkomster bör få lika stor arbetslöshetsersättning 2 

   De som har mindre inkomster bör få större  
  arbetslöshetsersättning, om de drabbas av  
  tillfällig arbetslöshet.      3 

   (Inget av dessa alternativ)     4 

D38.  (M) Kort 37. När invandrare kommer till Finland, hur snabbt bör de få samma rättigheter som 

  finländska medborgare. Välj det alternativ som bäst motsvarar Er åsikt? 

  Genast vid ankomsten.     1 

  När de har bott i Finland i ett års tid, oberoende  
 av om de har haft arbete eller inte.   2 

  Först när de har arbetat och betalat skatt i minst  
 ett års tid.      3 

  När de har fått finländskt medborgarskap.  4 

  De bör aldrig få samma rättigheter.    5 
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Kort 38. 

D39.  (M) Många invandrare har arbete, betalar skatt och använder sociala förmåner och tjänster. Tror 

Ni att invandrare får mera av samhället i understöd än vad de betalar i skatt till samhället, eller 

att de betalar mera i skatt till samhället än vad de får i understöd? På det här kortet betyder 0 att 

de får mycket mera och 10 att de själva bidrar med mycket mera. 

DE FÅR MYCKET MER ÄN 

VAD DE BIDRAR MED 

0 10 ——————— 10 DE BIDRAR SJÄLVA MED 

MYCKET MER ÄN VAD DE 

FÅR 

Kort 39. 

Ange i vilken grad Ni instämmer eller inte instämmer i följande påståenden: 

D40.  (M) De flesta arbetslösa söker inte arbete på allvar? 

D41. (M) Många låginkomsttagare får mindre än sin berättigade andel av förmåner och tjänster? 

D42. (M) Många människor lyckas utnyttjar förmåner och tjänster som de inte är berättigade till? 

D43.  (M) I Finland är förmånerna alltför små för att vara till hjälp för dem som verkligen behöver 

dem? 

D44.  (M) Många löntagare låtsas vara sjuka för att kunna stanna hemma från arbetet? 

Instämmer helt 1 

Instämmer 2 

Varken instämmer eller instämmer inte 3 

Instämmer inte 4 

Instämmer inte alls 5 

D45.  (M) Kort 40. Det talas nuförtiden mycket om kostnaderna för den offentliga hälso- och 

sjukvården. Tänk Er situationen om tio år, och ange det alternativ som verkar mest sannolikt: 

Om tio år kommer Finland inte att ha råd att  

upprätthålla den nuvarande nivån på den  

offentliga hälso- och sjukvården.   1 

Om tio år kommer Finland att ha råd att  

upprätthålla den nuvarande nivån på den  

offentliga hälso- och sjukvården, men  

kommer inte att ha råd att förbättra den.   2 

Om tio år kommer Finland att ha råd att höja  

kvaliteten på de offentliga hälso-  

och sjukvårdstjänsterna.     3 

D46.  (M) Kort 41. Det talas också mycket om pensionskostnaderna i Finland. Tänk Er situationen om 

tio år, och ange det alternativ som verkar mest sannolikt: 

Om tio år kommer Finland inte att ha råd att  

upprätthålla den nuvarande pensionsnvån.  1 

Om tio år kommer Finland att ha råd att 

upprätthålla den nuvarande pensionsnvån,  

men kommer inte att ha råd att höja den.  2 

Om tio år kommer Finland att ha råd att  

höja pensionerna.      3 
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I de följande frågorna ber vi Er reflektera över vad som kan hända under de närmaste 12 månaderna. 

Kort 42. 

D47.  (M) Hur sannolikt är det att Ni under de närmaste 12 månaderna kommer att bli arbetslös och 

söka arbete i minst en månads tid? 

Inte alls sannolikt    1  

   Inte särskilt sannolikt    2  

   Sannolikt     3  

   Mycket sannolikt    4  

   (Har aldrig jobbat/jobbar inte  

   mera och söker inte arbete)    5 --> D49 

Ännu kort 42. 

D48. (M) Hur sannolikt är det att Ni under de närmaste 12 månaderna måste minska på Ert 

förvärvsarbete mer än Ni skulle önska, på grund av att Ni måste ta hand om familjemedlemmar 

eller släktingar? 

D49. (M) Hur sannolikt kommer det under de närmaste 12 månaderna att finnas tider då Ni inte har 

tillräckligt med pengar för hushållets grundutgifter?  

D50. (M) Hur sannolikt är det att Ni under de närmaste 12 månaderna inte kommer att få den sjukvård 

som Ni behöver om Ni blir sjuk? 

Inte alls sannolikt    1 

   Inte särskilt sannolikt    2 

   Sannolikt     3 

   Mycket sannolikt    4 
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ÅSIKTER OM ÅLDERSGRUPPER 

Följande frågor gäller ålder. 

E1.  (M) Vilken ålders människor slutar man vanligen betrakta som unga? 

E2.  (M) Vilken ålders människor börjar man vanligen betrakta som gamla? 

OM IP ERBJUDER ETT ÅLDERSINTERVALL, FRÅGA EFTER EN VISS ÅLDER INOM INTERVALLET. 

OM SVARET ÄR 'BEROR PÅ PERSONEN', GODKÄNN SVARET OCH ANTECKNA 0.  

OM SVARET ÄR 'MÄNNISKOR KAN INTE BEDÖMAS PÅ BASIS AV ÅLDER’ EL.DYL., GODKÄNN 

SVARET OCH ANTECKNA 1.  

OM IP INTE KAN UPPGE EN EXAKT ÅLDER, ANTECKNA KIS. 

OM FRÅGAN INTE ÄR LÄMPLIG, ANTECKNA 222. 

                                                                                ÅLDER      |__|__|__| 

E3.  (M) Kort 43. Hur skulle Ni beskriva Er egen åldersgrupp med hjälp av alternativen på kortet. Om 

Ni upplever Er som mycket ung, välj det första alternativet. Om Ni upplever Er som mycket 

gammal, välj det sista alternativet. I annat fall välj lämpligt alternativ däremellan. Uppge den 

bokstav som motsvarar Ert val? 

   A 01 

   B 02 

   C 03 

   D 04 

   E 05 

   F 06 

   G 07 

   H 08 

   J 09 

E4.  (M) Kort 44. Hur svagt eller starkt upplever Ni att Ni tillhör den här åldersgruppen? Välj Ert 

svar från detta kort, där 0 innebär mycket svagt och 10 mycket starkt. 

MYCKET SVAGT 0 10 ——————— 10 MYCKET STARKT 

 Upplever sig inte höra till någon åldersgrupp/denna åldersgrupp=55 

Följande frågor gäller olika åldersgruppers ställning och respekten i samhället för dessa åldersgrupper. 

Kort 45.  

Hur ser finländarna enligt Er uppfattning i allmänhet på 20–30-åringars, 40–50-åringars och över 70-

åringars ställning i samhället. På det här kortet innebär 0 mycket svag och 10 mycket stark ställning. 

Hurdan ställning anser Ni att följande åldersgrupper har: 

E5.  (M) 20–30-åringarnas ställning? 

E6.  (M) 40–50-åringarnas ställning? 

E7.  (M) Över 70-åringarnas ställning? 

MYCKET SVAG STÄLLNING 0 10 ——————— 10 MYCKET STARK 

STÄLLNING 
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Följande frågor gäller 20–30-åringar. 

Kort 46. 

Uppge på en skala från noll till tio, hur oroad Ni själv är av följande. 

0 innebär att Ni inte alls är oroad och 10 att Ni är mycket oroad. Hur oroad är Ni av: 

E8. (M) Brott som 20–30-åringar nuförtiden begår? 

E9. (M) Att arbetsgivarna hellre anställer 20-30-åringar än över 40-åringar? 

INTE ALLS OROAD  0 10 ——————— 10 MYCKET OROAD 

E10. (M) Kort 47. Har 20–30-åringarna enligt Er mening en god eller dålig inverkan på finländarnas 

vanor och livsstil? Välj – alternativ 0, om Ni tycker att deras inverkan är mycket negativ och 10, 

om den är mycket positiv. 

MYCKET DÅLIG INVERKAN  0 10 ——————— 10 MYCKET GOD INVERKAN 

E11. (M) Kort 48. Anser Ni att den ekonomiska insats som 20–30-åringarna nuförtiden gör i 

samhället är liten eller stor? På det här kortet innebär 0 en mycket liten ekonomisk insats och 10 

en mycket stor ekonomisk insats. 

MYCKET LITEN INSATS 0 10 ——————— 10 MYCKET STOR INSATS 

Följande frågor gäller personer över 70 år. 

E12. (M) Kort 49. Anser Ni att personer över 70 år är en börda för Finlands hälsovårdstjänster? 0 

betyder att de inte är det och 10 att de är en stor börda. 

MYCKET LITEN BÖRDA  0 10 ——————— 10 MYCKET STOR BÖRDA 

E13. (M) Kort 50. Har personer över 70 år ett gott eller ett dåligt inflytande på finländarnas vanor 

och livsstil? Välj 0, om Ni tycker att inflytandet är mycket negativt och 10, om Ni tycker att det 

är mycket positivt. 

MYCKET DÅLIGT 

INFLYTANDE 

0 10 ——————— 10 MYCKET GOTT 

INFLYTANDE 

E14.  (M) Kort 51. Anser Ni att den ekonomiska insats som personer över 70 år nuförtiden gör i 

samhället är liten eller stor? 0 innebär en mycket liten ekonomisk insats och 10 en mycket stor 

ekonomisk insats. 

MYCKET LITEN INSATS  0 10 ——————— 10 MYCKET STOR INSATS 
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I det följande frågas mer om vad största delen av finländarna enligt Er mening anser om människor i 

olika åldrar. 

Kort 52. Hur sannolikt är det enligt Er att de flesta finländare anser att 20–30-åringarna är: 

E15.  (M) Vänliga? 

E16. (M) Kunniga? 

E17.  (M) Har en hög moral? 

E18. (M) Värda aktning? 

INTE ALLS SANNOLIKT 0 10 ——————— 4 MYCKET SANNOLIKT 

Ännu kort 52. Tänk nu på personer över 70 år. Hur sannolikt är det enligt Er är att de flesta finländare 

anser att personer över 70 år är: 

E19.  (M) Vänliga?  

E20. (M) Kunniga?   

E21.  (M) Har en hög moral?  

E22. (M) Värda aktning?  

INTE ALLS SANNOLIKT 0 10 ——————— 4 MYCKET SANNOLIKT 

Kort 53. 

E23. (M) Tror Ni att största delen av finländarna skulle godkänna att en 30-årig person, som är 

kompetent för den aktuella uppgiften, skulle bli chef för dem? 0 innebär att största delen inte alls 

skulle godkänna det och 10 att största delen helt skulle godkänna det. 

E24.  (M) Tror Ni att största delen av finländarna skulle godkänna att en person som är över 70 år  

och kompetent för den aktuella uppgiften skulle bli chef för dem? 

INTE ALLS SKULLE 

GODKÄNNA DET  

0 10 ——————— 10 SKULLE GODKÄNNA DET 

HELT  

Kort 54. 

Hurdan tror Ni att inställningen till 20–30-åringar är bland de flesta människor i Finland. Hur 

sannolikt är det att man för 20–30-åringar känner: 

E25. (M) Avundsjuka? 

E26. (M) Medlidande?  

E27. (M) Beundran?   

E28. (M) Förakt?  

INTE ALLS SANNOLIKT 0 10 ——————— 4 MYCKET SANNOLIKT 
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Ännu kort 54.  

Och beträffande personer som är över 70, hur sannolikt är det att man känner: 

E29. (M) Avundsjuka? 

E30. (M) Medlindande? 

E31. (M) Beundran? 

E32. (M) Förakt?  

INTE ALLS SANNOLIKT 0 10 ——————— 4 MYCKET SANNOLIKT 

 

Kort 55. 

Följande frågor gäller Er egen syn på människor i olika åldrar. 

E33. (M) Hur negativ eller positiv är Er egen inställning, allmänt taget, till 20–30-åringar? Ge Ert 

svar på en skala från noll till tio, där 0 är en mycket negativ inställning och 10 en mycket 

positiv. 

E34.  (M) Och hur positiv eller negativ är Er inställning till personer över 70 år? 

MYCKET NEGATIV 0 10 ——————— 10 MYCKET POSITIV 

Kort 56.  

Hur ofta har Ni själv råkat ut för fördomar eller behandlats orättvist under det senaste året: 

E35. På grund av ålder? 

E36.  På grund av kön? 

E37.  På grund av ras eller etnisk bakgrund? 

INTE EN ENDA GÅNG 0 10 ——————— 4 MYCKET OFTA 

 

Ännu kort 56.  

E38.  Hur ofta har Ni under det senaste året blivit behandlad utan respekt på grund av Er ålder, till 

exempel så att man inte har tagit Er i beaktande eller att inställningen till Er har varit 

förmyndaraktig? 

E39.  Hur ofta har Ni under det senaste året behandlats illa på grund av Er ålder till exempel så  

 att man har sårat Er, behandlat Er illa eller vägrat betjäna Er? 

INTE EN ENDA GÅNG 0 10 ——————— 4 MYCKET OFTA 
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Följande frågor gäller Era vänner och familjemedlemmar. 

E40.  Kort 57. Hur många under 30-åriga vänner har Ni, ungefär, förutom Era familjemedlemmar: 

   Inga alls  1 --> E42 

   1   2  

   2–5   3  

   6–9   4  

   10 eller fler?  5  

E41. (M) Kort 58. Kan Ni tala om Era personliga angelägenheter med någon av de här vännerna?  

  Jag kan tala om alla mina personliga angelägenheter    1 

  Jag kan tala om nästan alla personliga angelägenheter   2 

  Jag kan tala om största delen av mina personliga angelägenheter  3 

  Jag kan i viss mån tala om mina personliga angelägenheter  4 

  Jag kan bara tala om en liten del av mina personliga angelägenheter 5 

  Jag kan inte alls tala om mina personliga angelägenheter   6 

E42.  Kort 59. Hur många vänner över 70 år har Ni, ungefär, förutom Era familjemedlemmar: 

   Inga alla  1 --> E44 

   1   2  

   2–5   3  

   6–9   4  

   10 eller fler?  5  

E43. (M) Kort 60. Kan Ni tala om Era personliga angelägenheter med någon av de här vännerna?  

  Jag kan tala om alla mina personliga angelägenheter     1 

  Jag kan tala om nästan alla personliga angelägenheter   2 

  Jag kan tala om största delen av mina personliga angelägenheter  3 

  Jag kan i viss mån tala om mina personliga angelägenheter  4 

  Jag kan bara tala om en liten del av mina personliga angelägenheter 5 

  Jag kan inte alls tala om mina personliga angelägenheter   6 

E44.  Hur gammal är Ni? 

   Högst 29  1  --> E47 

   30 eller äldre   2   



 25 

 

E45.  Har Ni barn eller barnbarn som är 15–30-åringar? 

Ja   1   

   Nej   2 --> E47 

   (KIS)    --> E47 

E46.  (M) Ännu kort 60. Kan Ni tala om Era personliga angelägenheter med någon av Era barn eller 

 barnbarn? 

  Jag kan tala om alla mina personliga angelägenheter    1 

  Jag kan tala om nästan alla mina personliga angelägenheter  2 

  Jag kan tala om största delen av mina personliga angelägenheter  3 

  Jag kan i viss mån tala om mina personliga angelägenheter  4 

  Jag kan bara tala om en liten del av mina personliga angelägenheter 5 

  Jag kan inte alls tala om mina personliga angelägenheter   6 

E47.  Har Ni familjemedlemmar som är över 70 år? 

 Som familjemedlemmar räknas också de närmsta anhöriga. 

Ja   1  

   Nej   2 --> E49 

                 (KIS)    --> E49 

E48. (M) Ännu kort 60. Kan Ni tala om Era personliga angelägenheter med en familjemedlem som 

är över 70 år?  

  Jag kan tala om alla mina personliga angelägenheter    1 

  ag kan tala om nästan alla mina personliga angelägenheter  2 

  Jag kan tala om största delen av mina personliga angelägenheter  3 

  Jag kan i viss mån tala om mina personliga angelägenheter  4 

  Jag kan bara tala om en liten del av mina personliga angelägenheter 5 

  Jag kan inte alls tala om mina personliga angelägenheter   6 

E49. Har Ni under den senaste månaden jobbat eller deltagit i frivilligarbete? 

OM JA: bara förvärvsarbete, bara frivilligarbete eller både och? 

Ja, förvärvsarbete  1  

   Ja, frivilligarbete  2  

   Ja, både förvärvs- och  

   frivilligarbete   3  

                 Ingendera   4 --> E52 

   (KIS)     --> E52 
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Kort 61. 

E50.  Hur stor del av den här tiden arbetade Ni med 20–30-åriga arbetskamrater?  

E51.  Hur stor del av den här tiden arbetade Ni med arbetskamrater som var över 70 år?  

 E50–51: GÄLLER BÅDE FÖRVÄRVSARBETE OCH FRIVILLIGARBETE. 

 
   Inte alls      1 

   En viss tid     2 

   Största delen av tiden    3 

   Nästan hela tiden     4 

   (Arbetar inte med andra människor)  5 

E52. (M) Kort 62. Hur ser Ni numera på 20–30-åringar och över 70-åringar i Finland? 

Jag ser på personer under 30 år och över 70 år: 

Som en grupp        1 

Som två separata grupper, som hör till samma samhälle   2 

Som två separata grupper, som inte hör till samma samhälle  3 

Hellre som individer än grupper      4 

 

Kort 63. 

E53.  (M) Hur viktigt är det för Er att Ni är fördomsfri mot människor på grund av deras ålder?  

 Använd det här kortet, där 0 innebär att det inte alls är viktigt för Er och 10 att det är mycket 

 viktig för Er. 

 

E54. (M) Hur viktigt är det för Er att Ni bli betraktad som en människa som inte har fördomar mot 

människor i olika ålder? 

INTE ALLS VIKTIGT 0 10 ——————— 10 MYCKET VIKTIGT 

 

E55. (M) Kort 64. Hur allvarlig är åldersdiskrimineringen mot unga eller gamla i Finland enligt Er?  

   Mycket allvarlig     1 

   Ganska allvarlig     2 

   Inte så allvarlig      3 

   Inte alls allvarlig     4 

   (Beror på sammanhanget)    5 

 (I Finland finns det inte någon åldersdiskriminering) 6 
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HUSHÅLLSMEDLEMMAR 

F1. Om Ni räknar med Er själv, hur många personer inklusive barnen bor det regelbundet i Ert 

hushåll?   |__|__| 

 HUSHÅLL: ALLA SOM HÖR TILL SAMMA MATLAG OCH SOM OFFICIELLT BOR PÅ SAMMA ADRESS. 

DOCK INTE DE SOM I PRAKTIKEN BOR PÅ ANNAT HÅLL. 

 

ApuA 

Kan Ni räkna upp de övriga hushållsmedlemmarna från den äldsta till den yngsta? 
 F2-F4 ALLA MEDLEMMAR. 

 

F2. ANTECKNA KÖNET ENLIGT MEDLEMMENS NAMN.  
1 = man, 2 = kvinna 

F3. Vilket är medlemmens födelseår?  
HELLRE EN GOD UPPSKATTNING ÄN KIS. 

F4. Kort 65. Vilket är medlemmens släktskapsförhållande med Er? 

 Make / maka / sambo         1 

 Son / dotter  (inkl. styvbarn, adopterade barn, fosterbarn, makes/makas/sambos barn) 2 

Förälder / svärförälder / sambos förälder / styvmor- eller far    3 

 Bror/ syster (inkl. halvbröder/systrar, adopterade och foster-)    4 

 Annan släkting          5 

 Annan, ej släkt          6 

 

 Namn        Kön  Födelseår Släktförhållande

 1.___________________      ___  ____________  _____ 

 2.___________________    ___  ____________  _____ 

 3.___________________     ___  ____________  _____ 

 4.___________________      ___  ____________            _____  

 5.___________________      ___  ____________  _____ osv. 

 

BOENDEMILJÖ  

F5.  Kort 66. Vilken av beskrivningarna på kort 66 passar bäst in på Ert bostadsområde?  
 STÄDER MED MINDRE ÄN 20 000 INVÅNARE HÖR TILL KLASS 4. 

En stor stad (över 100 000 invånare)    1 

En förort eller närområde till en stor stad (ett verkningsområde  

eller pendlingsområde till en stor stad)    2 

En liten eller medelstor stad eller kommun  

(20 000-100 000 invånare)      3 

En mindre tätort eller kommun (under 20 000 invånare)  4 

Landsbygd (glesbygd)      5 
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INTERVJUPERSONENS UTBLIDNING 

F6. Kort 67. Vilken är Er utbildning. 

Välj på kort 67 den högsta utbildningsnivån, som Ni slutfört? 

  Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än folkskola  0 --> F7 

  Grundskolans lågstadium (årskurserna 1-6), folkskola   1 

  Grundskolans högstadium (årskurserna 7-9/10), mellanskola  2 

  Gymnasium, student- eller yrkesexamen     3 

  Examen på institutnivå eller högskoleexamen    5 

  Licentiat- eller doktorsexamen      6 

   

F6a.  Kort 68. Inom vilket av dessa ämnen eller områden är Ni mest kompetent? 
FYLL I 1 OM IP:S FRÄMSTA KVALIFIKATIONER OMFATTAR MER ÄN ETT OMRÅDE/ÄMNE. 

  Allmänt eller icke specificerat område       1 

  Konst eller konsthantverk        2 

  Humaniora - språk, litteratur, historia, teologi, osv.     3 

Teknologi och ingenjörskunskap, inklusive arkitektur och planering,  

industri, hantverk, byggnadsverksamhet, osv.)      4 

  Jord- och skogsbruk         5 

  Lärarutbildning eller undervisning       6 

  Naturvetenskaper, matematik, ADB, osv.      7 

  Medicin, hälsovård, vårdvetenskap, osv.       8 

  Ekonomi, handel, företagsadministration, redovisning, osv.    9 

  Social- och beteendevetenskaper, offentlig förvaltning, media,  

  kultur, idrotts- och fritidsutbildning, osv.    10 

  Juridik och juridiska tjänster      11 

  Personliga tjänster - catering, hushållslära, frisörsyrke, osv.  12 

  Allmän ordning och säkerhet -polis, militär, brandskydd, osv.  13 

  Transport och telekommunikationer     14 

F7. Hur många år sammanlagt har Ni varit i skola eller studerat på heltid eller deltid? 
DELTIDSSTUDIER RÄKNAS SÅ ATT ANTALET ÅR MOTSVARAR HELTIDSSTUDIER. 

RÄKNA OCKSÅ MED LÄROPLIKT. SVARET AVRUNDAS TILL HELA ÅR. 

  |__|__|  

GRUNDSKOLA      9-10 ÅR 

YRKESSKOLA ELLER GYMNASIUM  3 ÅR (TOT. 9+3=12) 

YRKESINSTITUT ELLER YRKESHÖGSKOLA 3 ÅR (TOT. 9+3+3=15) 

HÖGSKOLA      6 ÅR (TOT. 9+3+6=18) 

 

FOLKSKOLA      6-8 ÅR 

YRKESSKOLA     2 ÅR (TOT. 6+2=8) 

MELLANSKOLA    5 ÅR (TOT. 4+5=9) 

GYMNASIUM ELLER YRKESINSTITUT  3 ÅR (TOT.4+5+3=12) 

HÖGSKOLA      6 ÅR (TOT. 4+5+3+6=18) 
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HUVUDSAKILIG VERKSAMHET OCH FÖRVÄRVSARBETE 

F8a. Kort 69. Vilka av dessa beskrivningar passar in på det Ni gjort under de senaste sju dagarna. 

Välj alla som passar in? 
OM INTERVJUPERSONEN ÄR DELTIDSPENSIONÄR ANTECKNAS 1 (I FÖRVÄRVSARBETE) OCH 6 

(PENSIONERAD). OM EN ÅLDERSSTIGEN ARBETSLÖS IP INTE VET ELLER INTE KAN BESLUTA SIG 

OM HON/HAN REDAN ÄR PENSIONERAD ELLER INTE, ANTECKNAS HON/HAN SOM PENSIONÄR. 
 

 Förvärvsarbetat (eller tillfälligt borta från förvärvsarbete) 

 (anställd, företagare, jordbrukare, företagarfamiljemedlem osv.)   1 

 Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester)  2 

 Arbetslös och aktiv arbetssökande      3 

 Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete    4 

 Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen      5 

 Pensionerad         6 

 Beväring eller i civiltjänst       7 

  Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare el.dyl.,  

  sköter barn eller andra människor      8 

  Något annat         9 

F8b.    ANTECKNING:  

1. OM FLERA I F8A --> F8C 

2. ANDRA --> F8D 

 

F8c. Ännu kort 69 Använd ännu kort 69. Vilken av dessa beskrivningar passar bäst in på Er 

situation under de senaste sju dagarna? Välj endast ett alternativ? 
 OM INTERVJUPERSONEN ÄR DELTIDSPENSIONÄR VÄLJER HAN ELLER HON SJÄLV BLAND 

ALTERNATIVEN 1 OCH 6. ÅLDERSTIGNA ARBETSLÖSA SOM INTE ÅTERVÄNDER MERA TILL 

ARBETSLIVET   (SOM ÄR I PENSIONSSPIRALEN) RÄKNAS SOM PENSIONÄRER. 
 

 Förvärvsarbetat (eller tillfälligt borta från förvärvsarbete) 

 (anställd, företagare, jordbrukare, företagarfamiljemedlem osv.)   1 

 Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester)  2 

 Arbetslös och aktiv arbetssökande      3 

 Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete    4 

 Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen      5 

 Pensionerad         6 

 Beväring eller i civiltjänst       7 

  Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare el.dyl.,  

  sköter barn eller andra människor      8 

F8d.  ANTECKNING: 

  1.  F8A =1  --> F12  

  2.  ANDRA --> F9 

F9. Har Ni under de senaste sju dagarna förvärvsarbetat (minst en timme)? 

Ja  1 --> F12 

Nej  2  

F10. Har Ni någonsin förvärvsarbetat? 
 HÄR AVSES OCKSÅ TILLFÄLLIGT ARBETE. 

Ja   1  

Nej  2  --> F27 

KIS      --> F27 
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F11. Vilket år förvärvsarbetade Ni senast?     |__|__|__|__| 

OM IP ARBETAR FÖR NÄRVARANDE (F8a=1 ELLER F9=1), FRÅGA F12–F25 BETRÄFFANDE NUVARANDE 

ARBETE. OM IP INTE ARBETAR FÖR NÄRVARANDE,  MEN HAR TIDIGARE ARBETAT (F10 =1), FRÅGA F12–

F25a BETRÄFFANDE DET SISTA ARBETET. 

F12.  Har/Hade Ni i Er huvudsyssla: 

Löntagare     1  --> F14 

Företagare     2   

Arbetade i familjeföretag,  

på lantbruk eller var företagarfamiljemedlem? 3  --> F14 

(KIS)    --> F14 

F13. Hur många anställda (om någon) har/hade Ert företag/jordbruk? 

|__|__|__|__| --> F15 

F14. Har/hade Ni ett arbetsförhållande som är/var: 
ETT ARBETSAVTAL ÄR ETT SKRIFTLIGT ELLER MUNLIGT AVTAL MELLAN ARBETSGIVAREN OCH 

ARBETSTAGAREN. 

ordinarie    1 

eller på viss tid     2 

eller har/hade Ni inget avtal?    3 

F15. Hur många människor är/var anställda där Ni arbetar/arbetade om Ni räknar med Er själv: 
 AVSER FYSISKT ARBETSSTÄLLE SÅSOM IP SJÄLV UPPLEVER DET ELLER DEFINIERAR DET. I 

 OSÄKRA FALL VÄLJ HELLRE ÄN STÖRRE ÄN EN MINDRE ENHET. 

 

under 10 1 

10 – 24 2 

25 – 99 3 

100 – 499 4 

eller 500 eller fler? 5 

F16.  Har/hade Ni underordnade eller hörde det till Era uppgifter att leda andras arbete i Er 

huvudsyssla, dvs hade Ni ställning som förman?  

Ja   1  

Nej   2  --> F18 

(KIS)      --> F18 

F17.  Hur många underordnade har/hade Ni? |__|__|__|__|  

Kort 70. 

Jag kommer att läsa upp en lista på saker som rör Ert arbetsliv. Säg hur mycket ledningen på Er 

arbetsplats har/hade Er: 

F18.  (M) Att bestämma hur Ert eget dagliga arbete organiseras/organiserades? 

F19.  (M) Att påverka beslut om organisationens verksamhetspolicy? 

JAG HAR/HADE INGET 

INFLYTANDE 

0 10 ——— 10 JAG HAR/HADE FULLSTÄNDIG 

KONTROLL 
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F20.  Hur många timmar är/var Er regelbundna veckoarbetstid (i Er huvudsyssla, antingen definierad i 

arbetsavtalet eller formad i praktiken) exklusive övertid med och utan lön? 

F21.  Oberoende av den överenskomna arbetstiden, hur många timmar under en normal vecka 

 arbetar/arbetade Ni normalt, (i huvudsyssla), inklusive all övertid med och utan lön? 

OM IP INTE HAR / INTE HAR HAFT REGELBUNDEN ARBETSTID, BE HONOM ELLER HENNE 

UPPSKATTA DEN GENOMSNITTLIGA ARBETSTIDEN. OM DET INTE LYCKAS ANTECKNA KIS.  

    |__|__|__|__| ANTECKNA HELA TIMMAR.  

F22. Vilken är/var företagets eller organisationens huvudsakliga verksamhet? 

 _______________________________________________________________ 

F23. Kort 71. Vilken typ av arbetsgivare är/var Ni anställd hos? 

  Den centrala eller lokala förvaltningen   1 

Annan offentlig sektor  

(t.ex. utbildning eller hälsovårdstjänster)  2 

Ett företag som ägs av den offentliga sektorn 3 

Ett privat företag  4 

Privatföretagare  5 

Annan  6 

F24. Vilken är/var Er yrkesbenämning i Er huvudsyssla?___________________________________ 
  SKRIV +KOD. 

F25. Vilket slags arbete utför/utförde Ni mest i Er huvudsyssla?  
FRÅGAN STÄLLS BARA TILL DEM VARS YRKESKOD ÄR ”OKÄND”. 
_________________________________________________________________________________ 

F25a. Vilken utbildning eller vilka kvalifikationer krävs/krävdes för arbetet?  
FRÅGAN STÄLLS BARA TILL DEM VARS YRKESKOD ÄR ”OKÄND”. 
_________________________________________________________________________________   

  

F26. Har Ni under de senaste 10 åren förvärvsarbetat utomlands i 6 månader? 

Ja    1 

Nej   2 

F27. Har Ni någonsin varit arbetslös eller kontinuerligt sökt arbete minst tre månader? 
 

Ja    1 

Nej   2  --> F30 

(KIS)      --> F30 

F28. Har någon av dessa perioder varat i 12 månader eller längre? 

Ja   1 

Nej   2 
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F29.   Har någon av dessa perioder infallit under de senaste fem åren? 
 ÖVER 3 MÅNADERS PERIODERNA I FRÅGA F27. 

Ja    1 

Nej   2 
 

F30. Är Ni eller har Ni någon gång varit medlem i ett fackförbund?   

 OM JA, FRÅGA : Är Ni medlem för närvarande, eller har Ni varit det tidigare? 

Ja, jag är för närvarande 1 

Ja, har varit tidigare  2 

Nej    3 

DEN EKONOMISKA SITUATIONEN 

F31.  Kort 72. Om Ni tänker på de inkomster medlemmarna i hela Ert hushåll får, vilken är den 

huvudsakliga inkomstkällan?  

Löneinkomster      1 

Företagarinkomst (inte lantbruk)    2 

Lantbruksinkomst      3 

Pensionsinkomster      4 

Utkomstskydd för arbetslösa     5 

Andra sociala förmåner eller anslag/understöd  6 

Inkomst av investeringar, besparingar, kapitalinkomster 7 

Övriga inkomster      8 

F32.  Kort  73. Om Ni räknar ihop alla hushållets inkomster, hur stora är  Ert hushålls totala 

nettoinkomster (inkomster efter skatt) per månad. Om Ni inte vet kan ni använda en 

 uppskattning? 

 SVARSPERSONEN ANGER EN BOKSTAV SOM SVARAR MOT DEN AKTUELLA INKOMSTDECILEN 

ANTECKNA DET NUMMER SOM MOTSVARAR DEN ANGIVNA BOKSTAVEN. 

J   1 

R   2 

C   3 

M   4 

F   5 

S    6 

K   7 

P   8 

D   9 

H  10 

F33. (M) Kort 74. Vilken av beskrivningarna på kort 74 stämmer bäst överens med hur Ni ser på Ert 

hushålls inkomster för närvarande? 

Man lever bekvämt på de nuvarande inkomsterna   1 

Man klarar sig på de nuvarande inkomsterna    2 

Det är svårt att klara sig på de nuvarande inkomsterna   3 

Det är mycket svårt att klara sig på de nuvarande inkomsterna  4 
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F34. (M) Kort  75. Om Ni av någon orsak skulle råka ut för allvarliga ekonomiska problem och 

  skulle behöva låna pengar för att klara Era utgifter, hur lätt eller svårt skulle det vara för Er?  
       

      Mycket svårt   1 

Ganska svårt   2 

Varken lätt eller svårt 3 

Ganska lätt   4 

Mycket lätt   5 

F35.  INTERVJUAREN ANTECKNAR 

1. INTERVJUPERSONEN BOR TILLSAMMANS MED MAKE/MAKA/SAMBO --> F36 

2. BOR INTE TILLSAMMANS --> F49 

MAKENS/MAKANS UTBILDNING OCH FÖRVÄRVSARBETE 

F36.  Kort 76. Vilken är den högsta utbildning, som Er make/maka/sambo har slutfört? 

Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än  folkskola  0 

Grundskolans lågstadium (årskurserna 1-6), folkskola   1 

Grundskolans högstadium (årskurserna 7-9/10), mellanskola  2 

Gymnasium, student- eller yrkesexamen    3 

Examen på institutnivå eller högskoleexamen    5 

    Licentiat- eller doktorsexamen      6 

F37a.  Kort  77. Vilka av beskrivningarna på kort 77 passar in på det Er make/maka/sambo 

 sysslat med under de senaste sju dagarna. Välj alla de alternativ som passar in? 

 ÅLDERSTIGNA ARBETSLÖSA SOM INTE ÅTERVÄNDER MERA TILL ARBETSLIVET  

 (SOM ÄR I PENSIONSSPIRALEN) RÄKNAS SOM PENSIONÄRER. 

Förvärvsarbetat (eller tillfälligt borta från förvärvsarbete) 

(anställd, företagare, jordbrukare, företagarfamiljemedlem osv.)  1 

Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester) 2 

Arbetslös och aktiv arbetssökande      3 

Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete   4 

Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen     5 

Pensionerad        6 

Beväring eller i civiltjänst       7 

Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare el.dyl.,  

sköter barn eller andra människor      8 

Något annat        9 

 

F37b.  ANTECKNING: 

 1. FLERA I F37A -->  F37C 

 2. BARA 1 I F37A -->  F38 
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F37c.  Ännu kort  77. Och vilken av dessa beskrivningar motsvarar bäst hans/hennes situation under 

   de senaste 7 dagarna? Välj endast ett alternativ. 

 ÅLDERSTIGNA ARBETSLÖSA SOM INTE ÅTERVÄNDER MERA TILL ARBETSLIVET (SOM ÄR I 

PENSIONSSPIRALEN) RÄKNAS SOM PENSIONÄRER. 
 

Förvärvsarbetat (eller tillfälligt borta från förvärvsarbete) 

(anställd, företagare, jordbrukare, företagarfamiljemedlem osv.)  1 

Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester) 2 

Arbetslös och aktiv arbetssökande      3 

Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete   4 

Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen     5 

Pensionerad         6 

Beväring eller i civiltjänst       7 

Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare el.dyl.,  

sköter barn eller andra människor      8 

Något annat         9 

Om F37a=2-8: 

F38. Utförde Er make/maka/sambo något förvärvsarbete (som tog minst en timme) under de senaste 

sju dagarna? 

Ja  1   

Nej  2  --> F49 

(KIS)  --> F49 

Om F37a=1 eller F38=1: 

F39.  Vilken är hans/hennes yrkesbenämning? ____________________________________________ 
             SKRIV, TRYCK PÅ MELLANSLAGSTANGENTEN OCH VÄLJ KOD. 

F40. Vilka är hans/hennes huvudsakliga uppgifter i huvudsysslan?  
 FRÅGAN STÄLLS BARA OM YRKESKODEN ÄR ”OKÄND”. 

_________________________________________________________________________________  

F41.  Vilken utbildning eller vilka kvalifikationer krävs för arbetet?  
 FRÅGAN STÄLLS BARA OM YRKESKODEN ÄR ”OKÄND”. 

 _________________________________________________________________________________  

F42.  Är han/hon i sin huvudssyssla: 

löntagare     1 --> F44 

företagare     2 

arbetade i familjeföretag, på lantbruk eller 

var företagarfamiljemedlem?   3 --> F44 

(KIS)      --> F44 

F43. Hur många anställda har han/hon?     |__|__|__|__|   

F44. Har han/hon i sin huvudsyssla underordnade eller hör det till uppgifterna att leda andras arbete 

eller är han/hon i ställning som förman? 

Ja   1  

Nej  2 --> F46 

(KIS)  --> F46 

F45. Hur många underordnade har han/hon? |__|__|__|__|  
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Kort 78.  
Jag kommer att läsa upp en lista på saker som rör Er partners arbetsliv. Hur mycket ledningen på 

hans/hennes arbetsplats tillåter honom/henne: 

 

F46.  (M) Att bestämma hur hans/hennes dagliga arbete organiseras? 

F47.   (M) Att påverka i frågor som gäller organsationens verksamhetspolicy? 

HAN/HON HAR INGET 

INFLYTANDE 

0 10 ——— 10 HAN/HON HAR FULLSTÄNDIG 

KONTROLL 

F48.  Hur många timmar arbetar han/hon normalt under en vecka. Räkna med all övertid med eller 

utan lön? 
  |__|__|__|__| HELA TIMMAR. 

FADERNS UTBILDNING OCH FÖRVÄRVSARBETE 

F49. Kort 79. Vilken är den högsta utbildningen, som Er far har slutfört?  

Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än folkskola 0 

Grundskolans lågstadium (årskurserna 1-6), folkskola  1 

Grundskolans högstadium (årskurserna 7-9/10), mellanskola 2 

Gymnasium, student- eller yrkesexamen   3 

Examen på institutnivå eller högskoleexamen   5 

Licentiat- eller doktorsexamen    6 

F50.  När Ni var 14 år, arbetade Er far som: 
FÖRETAGARFAMILJEMEDLEM ÄR FÖRETAGARE. 

löntagare 1 --> F52 

företagare eller jordbrukare 2 

eller arbetade han inte? 3 --> F55 

(far död / levde inte med IP, då hon/han var 14)  4 --> F55 

(KIS)  --> F53 

F51. Hur många anställda hade han? 

Inga    1 --> F53 

1 – 24   2 --> F53 

25 eller fler   3 --> F53 

(KIS)    --> F53 

 

F52. Hade han ansvar för att leda andra anställdas arbete dvs. var han förman/ i chefsposition? 
 

Ja   1 

Nej   2 

 

Om F50=1-2 eller KIS: 

F53.  Vilken var/är hans yrkesbenämning? ________________________________________ 
 SKRIV, INGEN KODNING. 
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F54.  (M) Kort 80. Vilken av beskrivningarna på kort 80 motsvarar bäst det slags arbete Er far hade 

 då Ni var 14? 
 KIS ÄR ETT HELT ACCEPTABELT SVAR. 

Yrken på högsta sakkunnignivå och inom den tekniska branschen 

 (t.ex. läkare, lektor, diplom-ingenjör, konstnär, revisor )    1 

Ledande befattningshavare 

(t.ex. bankdirektör, VD för stort företag, högre stats- och kommuntjänstemän,  

direktör för fackförening)       2 

 Kontors- och förvaltningsbranschen 

(t.ex. sekreterare, kanslist, byråsekreterare, bokförare)     3 

Handelsbranschen 

(t.ex. försäljningschef, köpman, försäljare, försäkringsagent)   4 

Servicebranschen 

(t.ex. hovmästare, polis, servitör, gårdskarl, barberare-damfrisör, 

anställd inom försvarsmakten)       5 

Specifikt yrkeskunniga arbetare  

(t.ex. förman, mekaniker, tryckare, verktygsmontör, elmontör)   6 

 Yrkeskunniga arbetare 

 (t.ex. murare, busschaufför, timmerman, metallarbetare, bagare)   7 

 Icke yrkeskunniga arbetare 

 (t.ex.. diversearbetare, bärare, icke yrkeskunnig industriarbetare)   8 

Lantbruksyrken 

(t.ex. jordbrukare, lantbruksarbetare, traktorförare,  fiskare)   9 

 

MODERNS UTBILDNING OCH FÖRVÄRVSARBETE 

F55. Kort 81. Vilken är den högsta utbildningen, som Er mor har slutfört?  

Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än folkskola  0 

Grundskolans lågstadium (årskurserna 1-6), folkskola   1 

Grundskolans högstadium (årskurserna 7-9/10), mellanskola  2 

Gymnasium, student- eller yrkesexamen    3 

Examen på institutnivå eller högskoleexamen    5 

Licentiat- eller doktorsexamen     6 

 

F56.  När Ni var 14 år, arbetade Er mor som: 
FÖRETAGARFAMILJEMEDLEM ÄR FÖRETAGARE. 

löntagare 1 --> F58 

företagare eller jordbrukare 2 

eller arbetade han inte? 3 --> F61 

(mor död / levde inte med IP, då hon/han var 14)  4 --> F61 

(KIS)  --> F59 



 37 

F57. Hur många anställda hade hon? 

Inga    1 --> F59 

1 – 24   2 --> F59 

25 eller fler   3 --> F59 

(KIS)    --> F59 

 

F58. Hade hon ansvar för att leda andra anställdas arbete dvs. var hon förman/ i chefsposition? 
 

Ja   1 

Nej   2 

Om F56=1-2 eller KIS: 

F59.  Vilken var/är hennes yrkesbenämning? ________________________________________ 
      SKRIV,  INGEN KODNING. 

 

F60.  (M) Kort 82. Vilken av beskrivningarna på kort 82 motsvarar bäst det slags arbete Er mor hade 

 då Ni var 14? 
 KIS ÄR ETT HELT ACCEPTABELT SVAR.  

 Yrken på högsta sakkunnignivå och inom den tekniska branschen 

 (t.ex. läkare, lektor, diplom-ingenjör, konstnär, revisor )    1 

Ledande befattningshavare 

(t.ex. bankdirektör, VD för stort företag, högre stats- och kommuntjänstemän,  

direktör för fackförening)       2 

 Kontors- och förvaltningsbranschen 

(t.ex. sekreterare, kanslist, byråsekreterare, bokförare)     3 

Handelsbranschen 

(t.ex. försäljningschef, köpman, försäljare, försäkringsagent)   4 

Servicebranschen 

(t.ex. hovmästare, polis, servitör, gårdskarl, barberare-damfrisör, 

anställd inom försvarsmakten)       5 

Specifikt yrkeskunniga arbetare  

(t.ex. förman, mekaniker, tryckare, verktygsmontör, elmontör)   6 

 Yrkeskunniga arbetare 

 (t.ex. murare, busschaufför, timmerman, metallarbetare, bagare)   7 

 Icke yrkeskunniga arbetare 

 (t.ex.. diversearbetare, bärare, icke yrkeskunnig industriarbetare) 8 

Lantbruksyrken 

(t.ex. jordbrukare, lantbruksarbetare, traktorförare,  fiskare)   9 

INTERVJUPERSONENS DELTAGANDE I UTBILDNING 

F61. Har Ni under de senaste 12 månaderna deltagit i någon kurs, föreläsning eller konferens för att 

förbättra Era kunskaper eller Er yrkesskicklighet? 

Ja   1 

Nej    2 
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CIVILSTÅND 

F62. Kort 83. Nu frågar jag vilket Ert officiella civilstånd är för närvarande. Vilket av de följande 

  passar för Er? 

 REGISTRERAT PARFÖRHÅLLANDE JÄMSTÄLLS MED ÄKTENSKAP. SAMBOENDE ÄR INTE ETT 

OFFICIELLT CIVILSTÅND, NÅGOT AV ALTERNATIVEN 3, 5, 6 ELLER 9 MÅSTE FYLLAS I. 

 

Gift      1 

Hemskillnad (officiellt fortfarande gift) 3--> F64 

Frånskild     5--> F64 

Änka/änkling    6--> F64 

Har aldrig varit gift    9--> F64 

(KIS)         --> F64) 

 

F63.  Bor Ni för närvarande tillsammans med Er make/maka? 

Ja   1 --> F66 

Nej   2 

F64.  Bor Ni för närvarande tillsammans med en partner? 

Ja   1 --> F67 

Nej    2  

F66.  Har Ni någon gång bott tillsammans med en partner i ett samboförhållande, dvs. utan att vara 

gifta (eller i ett registrerat parförhållande) med honom/henne? 

Ja   1 

Nej   2 

F67. ANTECKNING:  

1. FRÅNSKILD ELLER HAR ALDRIG VARIT GIFT I F62  -->  F69 

2. ANDRA      -->  F68 

F68.  Har Ni någon gång skiljt Er?  

Ja    1 

Nej   2 

F69. ANTECKNING: 

 1. DET FINNS BARN  SOM BOR I IP:S HUSHÅLL (F4=02) -->  F71  

 2. DET FINNS INGA BARN I IP:S HUSHÅLL    -->  F70 

F70. Har Ni någonsin bott i samma hushåll som Era egna barn eller er makes/makas barn, adopterade 

barn eller fosterbarn? 

Ja    1 

Nej   2 
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TELEFONER 

F71.  Har Ni en fast trådtelefon i Er bostad? 

Ja    1 

Nej    2 

F72.  Har Ni mobiltelefon? 

Ja    1 

Nej    2 

F73.  Använder Ni internet för att ringa telefonsamtal hemifrån? 

Ja     1 

Nej     2 

(Ingen internetanslutning hemma)  3 

 

 

 

LÄMNA ENKÄTBLANKETTEN TILL INTERVJUPERSONEN. 

 

 

Enligt internationell praxis kan man avseende undersökningen ännu ta kontakt per telefon. 

Telefonsamtalet gäller dock mindre än en tiondel av alla människor som valts med i undersökningen. 

 

Nu avslutas intervjun. Tack för de uppgifter Ni gett. 

 



Intervju- och undersökningstjänster

FINLAND I EUROPA
2008

BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV

A



Intervju- och undersökningstjänster

FINLAND I EUROPA
2008

BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV

B
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GS1. 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 någ-
ra 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.

HS13. Hur mycket tid sammanlagt ägnar Ni åt TV-tittande en vanlig vardag?

Ingen tid alls.................................... 0
Mycket lite tid .................................. 1
Ganska lite tid ................................. 2
I viss mån ....................................... 3
Ganska mycket tid .......................... 4
Mycket tid........................................ 5
Verkligt mycket tid........................... 6

HS14. Hur mycket tid använder Ni totalt under en vanlig vardag åt att lyssna på radio?

Ingen tid alls.................................... 0
Mycket lite tid .................................. 1
Ganska lite tid ................................. 2
I viss mån ....................................... 3
Ganska mycket tid .......................... 4
Mycket tid........................................ 5
Verkligt mycket tid........................... 6

HS15. Hur mycket tid använder Ni totalt åt att läsa dagstidningar under en vanlig vardag?

Ingen tid alls.................................... 0
Mycket lite tid .................................. 1
Ganska lite tid ................................. 2
I viss mån ....................................... 3
Ganska mycket tid .......................... 4
Mycket tid........................................ 5
Verkligt mycket tid........................... 6

Följande frågor handlar om politik och samhälle.
Hur stort förtroende har Ni för följande instanser?
Välj ett svar på varje fråga.

Jag har inget
förtroende alls

                                           Jag har fullt
                                             förtroende

HS16. Riksdagen ........................... 0       1           2          3            4 5

HS17. Rättssystemet ..................... 0       1           2          3            4 5

HS18. Polisen ................................. 0       1           2          3            4 5
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I vilken grad instämmer Ni eller instämmer Ni inte med följande påståenden.
Välj ett svar på varje fråga.

HS19. På det stora hela är jag nöjd med den nuvarande ekonomiska situationen i Finland.

Instämmer helt ........................................... 1

Instämmer.................................................. 2

Varken instämmer eller instämmer inte ..... 3

Av annan åsikt ........................................... 4

Helt av annan åsikt .................................... 5

HS20. Jag är nöjd med det sätt på vilket Finlands nuvarande regering sköter sin uppgift.

Instämmer helt ........................................... 1

Instämmer.................................................. 2

Varken instämmer eller instämmer inte ..... 3

Av annan åsikt ........................................... 4

Helt av annan åsikt .................................... 5

HS21. Jag är nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Finland.

Instämmer helt ........................................... 1

Instämmer.................................................. 2

Varken instämmer eller instämmer inte ..... 3

Av annan åsikt ........................................... 4

Helt av annan åsikt .................................... 5

HS22. Inom politiken talar man ibland om vänstern och högern. Var skulle Ni placera Er själv
på den här skalan?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Extremvänstern Extremhögern

HS23. Var skulle Ni placera det parti som Ni tycker mest om?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Extremvänstern Extremhögern

HS24. Var skulle Ni placera det parti som Ni tycker minst om?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Extremvänstern Extremhögern
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L1. Följande frågor handlar om användningen av olika sociala förmåner och tjänster.
Har Ni erhållit någon av följande förmåner under de senaste fem åren?

Välj ett alternativt från varje rad.

Jag har
aldrig
erhållit
denna
förmån

Jag har inte
erhållit denna
förmån under
de senaste
fem åren

Jag har erhållit
förmånen tillfäl-
ligt eller i mindre
än ett halvt års

tid

Jag har erhållit
förmånen

fortlöpande
eller i över ett
halvt års tid

a) Folkpension ................................................ 1 2 3 4

b) Arbetspension ............................................ 1 2 3 4

c) Grunddagpenning eller
arbetsmarknadsstöd inom ramen för
arbetslöshetsskyddet .................................. 1 2 3 4

d) Utkomststöd (socialbidrag) ........................ 1 2 3 4

e) Grunddagpenning enligt sjukförsäkringen .. 1 2 3 4

f) Dagpenning enligt sjukförsäkringen ........... 1 2 3 4

g) Bostadsstöd ............................................... 1 2 3 4

h) Annat bidrag,
vilket? ___________________________ 1 2 3 4

L2. Har Ni eller någon av Era familjemedlemmar använt hälsocentrals- eller dag-
vårdstjänster under de senaste fem åren?

Välj ett alternativt från varje rad.

Jag har
aldrig

använt
denna
tjänst

Jag har inte
använt denna
tjänst under de

senaste fem
åren

Jag har
använt tjänsten

tillfälligt eller
i mindre än ett

halvt års tid

Jag har använt
tjänsten fortlö-
pande eller i
över ett halvt

års tid

a) Hälsocentralstjänster .................................. 1 2 3 4

b) Daghemstjänster ........................................ 1 2 3 4

L3. Nuförtiden talas det mycket om globalisering (internationalisering).
Vad anser Ni om följande påståenden?

Välj ett alternativt från varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller in-
stämmer

inte

Instämmer
i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

a) Globaliseringen har en positiv inverkan
på Finlands ekonomi................................... 1 2 3 4 5

b) Globaliseringen ökar arbetslösheten i
Finland. ....................................................... 1 2 3 4 5

c) Globaliseringen utgör ett hot mot
arbetstagarnas rättigheter i Finland ............ 1 2 3 4 5

d) Globaliseringen ökar den ekonomiska
ojämlikheten i Finland ................................. 1 2 3 4 5
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L4. Ange i vilken grad Ni instämmer eller inte instämmer i följande påståenden?

Välj ett alternativt från varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller in-
stämmer

inte

Instämmer
 i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

a) Globaliseringen tvingar Finland att sänka
beskattningen.............................................. 1 2 3 4 5

b) Globaliseringen tvingar Finland att
använda mera pengar på forskning och
utbildning..................................................... 1 2 3 4 5

c) På grund av globaliseringen måste
Finland skära ner på den sociala
tryggheten ................................................... 1 2 3 4 5

d) Globaliseringen ökar de ekonomiska
skillnaderna mellan fattiga och rika länder.. 1 2 3 4 5

e) Globaliseringen ökar det ekonomiska
välståndet på olika håll i världen................. 1 2 3 4 5

f) Globaliseringen minskar de finländska
politikernas möjligheter att fatta
självständiga beslut..................................... 1 2 3 4 5

g) På det stora hela har globaliseringen
flera positiva än negativa sidor ................... 1 2 3 4 5

L5. Vilken effekt tror Ni att globaliseringen kan tänkas ha på Ert eget liv?
Vilken effekt har globaliseringen på:

Välj ett alternativt från varje rad.

Mycket
positiv ef-

fekt

Ganska
positiv
effekt

Ingen
inverkan

Ganska
negativ
effekt

Mycket
negativ
effekt

a) Er egen anställningstrygghet? .................... 1 2 3 4 5

b) Er egen levnadsstandard? .......................... 1 2 3 4 5

L6. En del anser att det är nödvändigt att Finland deltar i globaliseringen. Andra anser att
Finland har frihet att välja hur aktivt man deltar. Vilket av följande alternativ motsvarar
bäst Er inställning? Välj ett alternativ.

Det är helt nödvändigt att Finland deltar ................................. 1
Det är ganska nödvändigt att Finland deltar ........................... 2
Någonting där mittemellan ...................................................... 3
Finland har ganska stor frihet att välja om man deltar eller
inte........................................................................................... 4
Finland har full frihet att välja om man deltar eller inte ........... 5

______________________________________________________________________________________

Anteckna datum för ifyllande av blanketten här.

____    ____    ______
 dag      månad     år                                           TACK FÖR ER MEDVERKAN!
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GS1. 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.

HS1. Hur mycket tid sammanlagt ägnar Ni åt TV-tittande en vanlig vardag?

|__|__| timmar |__|__| minuter

______________________________________________________________________________________

HS2. Hur mycket tid använder Ni totalt under en vanlig vardag åt att lyssna på radio?

|__|__| timmar |__|__| minuter

______________________________________________________________________________________

HS3. Hur mycket tid använder Ni totalt åt att läsa dagstidningar under en vanlig vardag?

|__|__| timmar |__|__| minuter

______________________________________________________________________________________

HS4. Anser Ni att man kan lita på människor - eller är det så, att när det gäller människor kan
man inte vara nog försiktig?

Man kan inte vara nog försiktig ............................................... 1
De flesta människor går att lita på .......................................... 2

______________________________________________________________________________________

HS5. Tror Ni att de flesta människor skulle försöka utnyttja Er om de fick chansen eller skulle
de försöka vara ärliga och rättvisa?

De flesta människor skulle försöka utnyttja mig ...................... 1
De flesta människor skulle försöka vara ärliga och rättvisa ... 2

______________________________________________________________________________________

HS6. Är det så, att de flesta människor är värda Ert förtroende - eller är det bara ett fåtal
människor som är värda Ert förtroende?

Mycket få människor är värda mitt förtroende......................... 1
De flesta människor är värda mitt förtroende .......................... 2

______________________________________________________________________________________
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Följande frågor handlar om politik och samhälle.

Ringa in den siffra som svarar mot Er uppfattning.

HS7. På det hela taget, hur nöjd är Ni med den ekonomiska situationen i Finland
i dagens läge?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Missnöjd Nöjd

HS8. Hur nöjd är Ni med Finlands nuvarande regering och hur den sköter sitt jobb?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Missnöjd Nöjd

HS9. Hur nöjd är Ni med hur demokratin fungerar i Finland?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Missnöjd Nöjd

HS10. Bör staten vidta åtgärder för att minska inkomstskillnaderna?

Absolut .................................... 1
Kanske ................................... 2
Tar inte ställning .................... 3
Kanske inte ............................ 4
Absolut inte ............................ 5

HS11. Bör bögar och lesbiska ha rätt att leva sitt liv som de vill?

Absolut .................................... 1
Kanske ................................... 2
Tar inte ställning .................... 3
Kanske inte ............................ 4
Absolut inte ............................ 5

HS12. Bör staten garantera att alla grupper i samhället behandlas lika?

Absolut .................................... 1
Kanske ................................... 2
Tar inte ställning .................... 3
Kanske inte ............................ 4
Absolut inte ............................ 5
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L1. Följande frågor handlar om användningen av olika sociala förmåner och tjänster.
Har Ni erhållit någon av följande förmåner under de senaste fem åren?

Välj ett alternativt från varje rad.

Jag har
aldrig
erhållit
denna
förmån

Jag har inte
erhållit denna
förmån under
de senaste
fem åren

Jag har erhållit
förmånen

tillfälligt eller i
mindre än ett
halvt års tid

Jag har erhållit
förmånen

fortlöpande
eller i över ett
halvt års tid

a) Folkpension ................................................ 1 2 3 4

b) Arbetspension ............................................ 1 2 3 4

c) Grunddagpenning eller
arbetsmarknadsstöd inom ramen för
arbetslöshetsskyddet .................................. 1 2 3 4

d) Utkomststöd (socialbidrag) ........................ 1 2 3 4

e) Grunddagpenning enligt sjukförsäkringen .. 1 2 3 4

f) Dagpenning enligt sjukförsäkringen ........... 1 2 3 4

g) Bostadsstöd ............................................... 1 2 3 4

h) Annat bidrag,
vilket? ___________________________ 1 2 3 4

L2. Har Ni eller någon av Era familjemedlemmar använt hälsocentrals- eller
dagvårdstjänster under de senaste fem åren?

Välj ett alternativt från varje rad.

Jag har
aldrig

använt
denna
tjänst

Jag har inte
använt denna
tjänst under de

senaste fem
åren

Jag har
använt tjänsten

tillfälligt eller
i mindre än ett

halvt års tid

Jag har använt
tjänsten

fortlöpande
eller i över ett
halvt års tid

a) Hälsocentralstjänster .................................. 1 2 3 4

b) Daghemstjänster ........................................ 1 2 3 4

L3. Nuförtiden talas det mycket om globalisering (internationalisering).
Vad anser Ni om följande påståenden?

Välj ett alternativt från varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller
instämmer

inte

Instämmer
i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

a) Globaliseringen har en positiv inverkan
på Finlands ekonomi................................... 1 2 3 4 5

b) Globaliseringen ökar arbetslösheten i
Finland. ....................................................... 1 2 3 4 5

c) Globaliseringen utgör ett hot mot
arbetstagarnas rättigheter i Finland ............ 1 2 3 4 5

d) Globaliseringen ökar den ekonomiska
ojämlikheten i Finland ................................. 1 2 3 4 5
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L4. Ange i vilken grad Ni instämmer eller inte instämmer i följande påståenden?

Välj ett alternativt från varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller
instämmer

inte

Instämmer
 i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

a) Globaliseringen tvingar Finland att sänka
beskattningen.............................................. 1 2 3 4 5

b) Globaliseringen tvingar Finland att
använda mera pengar på forskning och
utbildning..................................................... 1 2 3 4 5

c) På grund av globaliseringen måste
Finland skära ner på den sociala
tryggheten ................................................... 1 2 3 4 5

d) Globaliseringen ökar de ekonomiska
skillnaderna mellan fattiga och rika länder.. 1 2 3 4 5

e) Globaliseringen ökar det ekonomiska
välståndet på olika håll i världen................. 1 2 3 4 5

f) Globaliseringen minskar de finländska
politikernas möjligheter att fatta
självständiga beslut..................................... 1 2 3 4 5

g) På det stora hela har globaliseringen
flera positiva än negativa sidor ................... 1 2 3 4 5

L5. Vilken effekt tror Ni att globaliseringen kan tänkas ha på Ert eget liv?
Vilken effekt har globaliseringen på:

Välj ett alternativt från varje rad.

Mycket
positiv
effekt

Ganska
positiv
effekt

Ingen
inverkan

Ganska
negativ
effekt

Mycket
negativ
effekt

a) Er egen anställningstrygghet? .................... 1 2 3 4 5

b) Er egen levnadsstandard?.......................... 1 2 3 4 5

L6. En del anser att det är nödvändigt att Finland deltar i globaliseringen. Andra anser att
Finland har frihet att välja hur aktivt man deltar. Vilket av följande alternativ motsvarar
bäst Er inställning? Välj ett alternativ.

Det är helt nödvändigt att Finland deltar ................................. 1
Det är ganska nödvändigt att Finland deltar ........................... 2
Någonting där mittemellan ...................................................... 3
Finland har ganska stor frihet att välja om man deltar eller
inte........................................................................................... 4
Finland har full frihet att välja om man deltar eller inte .......... 5

______________________________________________________________________________________

Anteckna datum för ifyllande av blanketten här.

____    ____    ______
 dag      månad     år                                           TACK FÖR ER MEDVERKAN!
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GS1. 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.

HS25.  Anser Ni att man kan lita på människor - eller är det så, att när det gäller människor
kan man inte vara nog försiktig?

 0       1        2       3           4               5

Man kan inte vara
nog försiktig

De flesta människor
går att lita på

HS26. Tror Ni att de flesta människor skulle försöka utnyttja Er om de fick chansen eller
skulle de försöka vara ärliga och rättvisa?

 0       1        2       3           4               5

De flesta människor
skulle försöka utnyttja
mig

       De flesta människor
skulle försöka vara ärliga
                      och rättvisa

HS27. Är det så, att de flesta människor är värda Ert förtroende - eller är det bara ett fåtal
människor som är värda Ert förtroende?

 0       1        2       3           4               5

Mycket få människor
är värda mitt
förtroende

De flesta människor
är värda mitt

förtroende

Följande frågor handlar om politik och samhälle. Berätta på en skala från noll till tio.

HS28. Hur stor tillit Ni personligen har till Finlands riksdag, på en skala från noll till tio? Noll
betyder att Ni inte har någon tillit alls till den institutionen och 10 att Ni har full tillit.

|__|__|

HS29. Hur stor tillit Ni personligen har till rättsväsendet, på en skala från noll till tio?

|__|__|

HS30. Hur stor tillit Ni personligen har till polisen, på en skala från noll till tio?

|__|__|
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Läs igenom varje påstående och svara i vilken mån Ni är av samma eller av annan åsikt.

Ringa in ett alternativ på varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller
instämmer

inte

Instämmer
i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

HS31. Regeringen och riksdagen borde vidta
åtgärder för att minska
inkomstskillnaderna ................................... 1 2 3 4 5

HS32. Homosexuella män och kvinnor bör få
leva (sina egna liv) som de själva vill.......... 1 2 3 4 5

HS33. Staten borde garantera att alla grupper i
samhället behandlas lika?........................... 1 2 3 4 5

HS34. Inom politiken talar man ibland om vänstern och högern. Var skulle Ni placera Er själv
på den här skalan?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Extremvänstern Extremhögern

HS35. Var skulle Ni placera det parti som Ni tycker mest om?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Extremvänstern Extremhögern

HS36. Var skulle Ni placera det parti som Ni tycker minst om?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Extremvänstern Extremhögern
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L1. Följande frågor handlar om användningen av olika sociala förmåner och tjänster.
Har Ni erhållit någon av följande förmåner under de senaste fem åren?

Välj ett alternativt från varje rad.

Jag har
aldrig
erhållit
denna
förmån

Jag har inte
erhållit denna
förmån under
de senaste
fem åren

Jag har erhållit
förmånen

tillfälligt eller i
mindre än ett
halvt års tid

Jag har erhållit
förmånen

fortlöpande
eller i över ett
halvt års tid

a) Folkpension ................................................ 1 2 3 4

b) Arbetspension ............................................ 1 2 3 4

c) Grunddagpenning eller
arbetsmarknadsstöd inom ramen för
arbetslöshetsskyddet .................................. 1 2 3 4

d) Utkomststöd (socialbidrag) ........................ 1 2 3 4

e) Grunddagpenning enligt sjukförsäkringen .. 1 2 3 4

f) Dagpenning enligt sjukförsäkringen ........... 1 2 3 4

g) Bostadsstöd ............................................... 1 2 3 4

h) Annat bidrag,
vilket? ___________________________ 1 2 3 4

L2. Har Ni eller någon av Era familjemedlemmar använt hälsocentrals- eller
dagvårdstjänster under de senaste fem åren?

Välj ett alternativt från varje rad.

Jag har
aldrig

använt
denna
tjänst

Jag har inte
använt denna
tjänst under de

senaste fem
åren

Jag har
använt tjänsten

tillfälligt eller
i mindre än ett

halvt års tid

Jag har använt
tjänsten

fortlöpande
eller i över ett
halvt års tid

a) Hälsocentralstjänster .................................. 1 2 3 4

b) Daghemstjänster ........................................ 1 2 3 4

L3. Nuförtiden talas det mycket om globalisering (internationalisering).
Vad anser Ni om följande påståenden?

Välj ett alternativt från varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller
instämmer

inte

Instämmer
i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

a) Globaliseringen har en positiv inverkan
på Finlands ekonomi................................... 1 2 3 4 5

b) Globaliseringen ökar arbetslösheten i
Finland. ....................................................... 1 2 3 4 5

c) Globaliseringen utgör ett hot mot
arbetstagarnas rättigheter i Finland ............ 1 2 3 4 5

d) Globaliseringen ökar den ekonomiska
ojämlikheten i Finland ................................. 1 2 3 4 5
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L4. Ange i vilken grad Ni instämmer eller inte instämmer i följande påståenden?

Välj ett alternativt från varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller
instämmer

inte

Instämmer
 i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

a) Globaliseringen tvingar Finland att sänka
beskattningen.............................................. 1 2 3 4 5

b) Globaliseringen tvingar Finland att
använda mera pengar på forskning och
utbildning..................................................... 1 2 3 4 5

c) På grund av globaliseringen måste
Finland skära ner på den sociala
tryggheten ................................................... 1 2 3 4 5

d) Globaliseringen ökar de ekonomiska
skillnaderna mellan fattiga och rika länder.. 1 2 3 4 5

e) Globaliseringen ökar det ekonomiska
välståndet på olika håll i världen................. 1 2 3 4 5

f) Globaliseringen minskar de finländska
politikernas möjligheter att fatta
självständiga beslut..................................... 1 2 3 4 5

g) På det stora hela har globaliseringen
flera positiva än negativa sidor ................... 1 2 3 4 5

L5. Vilken effekt tror Ni att globaliseringen kan tänkas ha på Ert eget liv?
Vilken effekt har globaliseringen på:

Välj ett alternativt från varje rad.

Mycket
positiv
effekt

Ganska
positiv
effekt

Ingen
inverkan

Ganska
negativ
effekt

Mycket
negativ
effekt

a) Er egen anställningstrygghet? .................... 1 2 3 4 5

b) Er egen levnadsstandard? .......................... 1 2 3 4 5

L6. En del anser att det är nödvändigt att Finland deltar i globaliseringen. Andra anser att
Finland har frihet att välja hur aktivt man deltar. Vilket av följande alternativ motsvarar
bäst Er inställning? Välj ett alternativ.

Det är helt nödvändigt att Finland deltar ................................. 1
Det är ganska nödvändigt att Finland deltar ........................... 2
Någonting där mittemellan ...................................................... 3
Finland har ganska stor frihet att välja om man deltar eller
inte........................................................................................... 4
Finland har full frihet att välja om man deltar eller inte ........... 5

______________________________________________________________________________________

Anteckna datum för ifyllande av blanketten här.

____    ____    ______
 dag      månad     år                                           TACK FÖR ER MEDVERKAN!
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SVARSKORT 
 

 



 
 

KORT 1 
 
 
 
 0 Ingen tid alls 
 
 1 Under en ½ timme 
 
 2  Från en ½ timme till 1 timme 
 
 3  Mer än 1 timme, men högst   
   1½ timme 
 
 4  Mer än 1½ timme, men högst   
   2 timmar 
 
 5  Mer än 2 timmar, men högst   
   2½ timmar 
 
 6  Mer än 2½ timmar, men högst   
   3 timmar 
 
 7  Mer än 3 timmar 
 



 
 

KORT 2 
 
 
 
 0 Ingen Internet hemma eller på   
  arbetsplatsen 
 
 1 Aldrig 
 
 2 Mindre än en gång i månaden 
 
 3 En gång i månaden 
 
 4 Flera gånger i månaden 
 
 5 En gång i veckan 
 
 6 Flera gånger i veckan 
 
 7 Varje dag 
 



 
 

KORT 3 
 
 
 
 
 
 
Man kan inte vara        Man kan lita på de 
nog försiktig       flesta människor 
 
 
0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10 
 



 
 

KORT 4 
 
 
 
 
 
 
De flesta                   De flesta 
människor                 människor skulle 
skulle försöka           försöka vara 
utnyttja mig         ärliga och rättvisa 

 
 
0       1       2       3       4       5       6        7       8       9       10 

 



 
 

KORT 5 
 
 
 
 
 
 
 
Människor              Människor försöker 
ser främst till            för det mesta 
sig själva                 vara hjälpsamma 

 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 

 



 
 

KORT 6 
 
 
 
 1 Aldrig 
 
 2 Sällan 
 
 3 Ibland 
 
 4 Då och då 
 
 5 Ofta 
 



 
 

KORT 7 
 
 
 
 1 Mycket svårt 
 
 2 Svårt 
 
 3 Varken svårt eller lätt 
 
 4 Lätt 
 
 5 Mycket lätt 
 



 
 

KORT 8 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har ingen               Jag har 
tillit alls                          fullständig 
                         tillit 
 
0       1       2       3       4        5       6      7      8       9       10 

 



 
 

KORT 9 
 
 
 
 
 
 
 
Vänstern                Högern 
 
 
0       1        2       3        4       5       6       7       8       9        10 

 



 
 

KORT 10 
 
 
 
 
 
 
 
Extremt             Extremt 
missnöjd             nöjd 
 
 
0       1       2       3       4       5       6        7       8        9        10 

 



 
 

KORT 11 
 
 
 
 
 
 
 
Extremt dålig           Extremt bra 
 
 
0       1       2        3        4        5        6       7       8        9       10 

 



 
 

KORT 12 
 
 
 
 1 Helt av samma åsikt 
 
 2 Av samma åsikt 
 
 3 Varken av samma eller annan åsikt 
 
 4 Av annan åsikt 
 
 5 Av helt annan åsikt 
 



 
 

KORT 13 
 
 
 
 
 
 
 
Integrationen har      Integrationen 
redan gått för långt               bör fördjupas 
 
 
0       1       2       3       4        5       6      7      8       9       10 

 



 
 

KORT 14 
 
 
 
 1 Borde tillåta många 
 
 2 Borde tillåta ganska många 
 
 3 Borde tillåta bara några 
 
 4 Borde inte tillåta alls 
 



 
 

KORT 15 
 
 
 
 
 
 
 
Dåligt för               Bra för 
ekonomin          ekonomin 
 
 
0       1        2        3        4        5       6       7       8       9       10 

 



 
 

KORT 16 
 
 
 
 
 
 
 
Det kulturella             Det kulturella 
livet undergrävs         livet berikas 
 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 

 



 
 

KORT 17 
 
 
 
 
 
 
 
Ett sämre               Ett bättre 
land att leva i          land att leva i 
 
 
0       1       2       3        4        5        6        7       8       9        10 

 



 
 

KORT 18 
 
 
 
 
 
 
 
Extremt             Extremt 
olycklig           lycklig 
 
 
0        1        2        3       4       5       6       7       8       9       10 

 



 
 

KORT 19 
 
 
 
 1 Aldrig 
 
 2 Mera sällan än en gång i månaden 
 
 3 En gång i månaden 
 
 4 Flera gånger i månaden 
 
 5 En gång i veckan 
 
 6 Flera gånger i veckan 
 
 7 Varje dag 
 



 
 

KORT 20 
 
 
 
 1 Mycket mera sällan än andra 
 
 2 Mera sällan än andra 
 
 3 Ungefär lika mycket som andra 
 
 4 Oftare än andra 
 
 5 Mycket oftare än andra 
 



 
 

KORT 21 
 
 
 
 1 Hela tiden eller nästan hela tiden 
 
 2 Ibland 
 
 3 Sällan 
 
 4 Aldrig 
 



 
 

KORT 22 
 
 
 
 1 Helt av samma åsikt 
 
 2 Av samma åsikt 
 
 3 Varken av samma eller annan åsikt 
 
 4 Av annan åsikt 
 
 5 Av helt annan åsikt 
 



 
 

KORT 23 
 
 
 
 
 
 
 
Inte alls             Mycket 
religiös              religiös 
 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 

 



 
 

KORT 24 
 
 
 
 1 Varje dag 
 
 2 Oftare än en gång i veckan 
 
 3 En gång i veckan 
 
 4 Minst en gång i månaden 
 
 5 Bara på speciella helgdagar 
 
 6 Mera sällan 
 
 7 Aldrig 
 



 
 

KORT 25 
 
 
 
 1 Mindre än för ett år sedan 
 
 2 För 1-5 år sedan 
 
 3 För 6-10 år sedan 
 
 4 För 11-20 år sedan 
 
 5 För mer än 20 år sedan 
 



 
 

KORT 26 
 
 
 
 
 1 Instämmer helt 
 
 2 Instämmer 
 
 3 Varken instämmer eller 
  instämmer inte 
 
 4 Instämmer inte 
 
 5 Instämmer inte alls 
 



 
 

KORT 27 
 
 
 Procent av personer i arbetsaktiv ålder 
 

1 0 - 4 
 
2 5 - 9 
 
3 10 - 14 
 
4 15 - 19 
 
5 20 - 24 
 
6 25 - 29 
 
7 30 - 34 
 
8 35 - 39 
 
9 40 - 44 
 
10 45 - 49 
 
11 50 eller mer 



 
 

KORT 28 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket                                 Mycket 
dålig                                      god 
 
 
0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10 

 



 
 

KORT 29 
 
 
 
 
 
 
 
Det allmänna bör          Det allmänna bör 
inte ha något          ha fullt 
ansvar alls            ansvar 

 
 
0        1        2        3       4       5       6       7       8       9       10 

 



 
 

KORT 30 
 
 
 
 1 Helt av samma åsikt 
 
 2 Av samma åsikt 
 
 3 Varken av samma eller annan åsikt 
 
 4 Av annan åsikt 
 
 5 Av helt annan åsikt 
 



 
 

KORT 31 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket             Mycket 
ineffektivt                              effektivt 
 
 
0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10 

 



 
 

KORT 32 
 
 
 
 
 
 
 
Vissa                                        Alla 
favoriseras                               behandlas 
               lika 
 
0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10 

 



 
 

KORT 33 
 
 
 
 
 
 
Staten bör sänka                                    Staten bör höja 
skatterna och använda         skatterna och använda 
mindre pengar på sociala      mera pengar på sociala 
förmåner och tjänster           förmåner och tjänster 

 
 
0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10 

 



 
 

KORT 34 
 
 
 
1 Båda bör betala en lika stor andel  
 (samma %) av sina inkomster i skatt, så att 
 den som förtjänar dubbelt så mycket också 
 betalar dubbelt så mycket i skatt 
 
2 Den som har större inkomster bör betala 
 en större andel (högre %) i skatt, så att 
 den som förtjänar dubbelt så mycket 
 betalar mer än dubbelt så mycket i skatt 
 
3 Båda bör betala en lika stor summa i 
 skatt, oberoende av skillnaderna i 
 inkomstnivå 
 



 
 

KORT 35 
 
 
 
 1 De som har högre inkomster bör få 
   högre pension 
 
 2 Både de som har höga inkomster och 
  de som har låga inkomster bör få lika 
   stor pension 
 
 3 De som har lägre inkomster bör få  
  högre pension 
 



 
 

KORT 36 
 
 
 
 1 De som har större inkomster bör 
  få större arbetslöshetsersättning, om 
  de drabbas av tillfällig arbetslöshet 
 
 2 Både de som har större inkomster 
   och de som har mindre inkomster bör 
   få lika stor arbetslöshetsersättning 
 
 3 De som har mindre inkomster bör få 
   större arbetslöshetsersättning, om de 
   drabbas av tillfällig arbetslöshet 
 



 
 

KORT 37 
 
 
 
 1 Genast vid ankomsten 
 
 2 När de har bott i Finland i ett års tid, 
  oberoende av om de har haft arbete 
  eller inte 
 
 3 Först när de har arbetat och betalat 
   skatt i minst ett års tid 
 
 4 När de har fått finländskt 
  medborgarskap 
 
 5  De bör aldrig få samma rättigheter 
 



 
 

KORT 38 
 
 
 
 
 
 
 
De får mycket mer           De bidrar själva 
med vad de                           vad de får 
bidrar med 

 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 
 



 
 

KORT 39 
 
 
 
 
 1 Instämmer helt 
 
 2 Instämmer 
 
 3 Varken instämmer eller 
  instämmer inte 
 
 4 Instämmer inte 
 
 5 Instämmer inte alls 
 



 
 

KORT 40 
 
 
 
 1 Om tio år kommer Finland inte att ha 
   råd att upprätthålla den nuvarande 
  nivån på den offentliga hälso- och 
   sjukvården 
 
 2 Om tio år kommer Finland att ha råd  
  att upprätthålla den nuvarande nivån på 
  den offentliga hälso- och sjukvården, men 
  kommer inte att ha råd att förbättra den 
 
 3 Om tio år kommer Finland att ha råd 
   att höja kvaliteten på de offentliga 
   hälso- och sjukvårdstjänsterna 
 



 
 

KORT 41 
 
 
 
 1 Om tio år kommer Finland inte att ha  
  råd att upprätthålla den nuvarande 
  pensionsnivån 
 
 2 Om tio år kommer Finland att ha råd  
  att  upprätthålla den nuvarande 
   pensionsnivån,  men kommer inte att 
   ha råd att höja den 
 
 3 Om tio år kommer Finland att ha råd  
  att höja pensionerna 
 



 
 

KORT 42 
 
 
 
 1 Inte alls sannolikt 
 
 2 Inte särskilt sannolikt 
 
 3 Sannolikt 
 
 4 Mycket sannolikt 
 



 
 

KORT 43 
 
 
   Er egen åldersgrupp: 
 
   Mycket ung A  - Mycket gammal J 
 
  1  A  
 
  2  B  
 
  3  C  
 
  4  D  
 
  5  E  
 
  6  F  
 
  7  G  
 
  8  H  
 
  9  J  



 
 

KORT  44 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket svagt             Mycket starkt 
 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 

 



 
 

KORT  45 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket svag               Mycket stark 

ställning              ställning 

 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 

 



 
 

KORT 46 
 
 
 
 
 
 
 
Inte alls                Mycket 
oroad                oroad 
 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 
 



 
 

KORT  47 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket dålig                Mycket god 
inverkan                       inverkan 
 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 

 



 
 

KORT  48 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket liten insats           Mycket stor insats 
 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 

 



 
 

KORT 49 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket liten börda       Mycket stor börda 
 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 

 



 
 

KORT 50 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket dåligt                 Mycket gott 
inflytande            inflytande 
 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 
 



 
 

KORT 51 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket liten                     Mycket stor 
insats            insats 
 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 
 



 
 

KORT 52 
 
 
 
 
 
 
 
Inte alls               Mycket 
sannolikt            sannolikt 
             
                      
0        1                   2                3              4 

 



 
 

KORT 53 
 
 
 
 
 
 
 
Skulle inte alls         Skulle godkänna 
godkänna det                             det helt 
 
 
0     1       2       3       4       5        6      7      8      9     10                                               
 



 
 

KORT 54 
 
 
 
 
 
 
 
Inte alls                   Mycket 
sannolikt            sannolikt 
 
 
0            1            2              3            4 

 



 
 

KORT 55 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket negativ                Mycket positiv 
 
 
0     1       2       3       4       5        6      7      8      9     10 

 



 
 

KORT 56 
 
 
 
 
 
 
 
Inte en                   Mycket 
enda gång             ofta 

 
 
  0           1            2            3            4 
 



 
 

KORT 57 
 
 
 
 1  Inga alls 
 
 2  1 
 
 3  2 - 5 
 
 4  6 - 9 
 
 5  10 eller fler 
 



 
 

KORT 58 
 
 
 
1 Jag kan tala om alla mina personliga 
 angelägenheter 
 
2 Jag kan tala om nästan alla personliga 
 angelägenheter 
 
3 Jag kan tala om största delen av mina 
 personliga angelägenheter 
 
4 Jag kan i viss mån tala om mina personliga 
 angelägenheter 
 
5 Jag kan bara tala om en liten del av mina 
 personliga angelägenheter 
 
6 Jag kan inte alls tala om mina personliga 
 angelägenheter 
 



 
 

KORT 59 
 
 
 
 
 
 
 1  Inga alls 
 
 2  1 
 
 3  2 - 5 
 
 4  6 - 9 
 
 5  10 eller fler 
 



 
 

KORT 60 
 
 
 
1 Jag kan tala om alla mina personliga 
 angelägenheter 
 
2 Jag kan tala om nästan alla personliga 
 angelägenheter 
 
3 Jag kan tala om största delen av mina 
 personliga angelägenheter 
 
4 Jag kan i viss mån tala om mina personliga 
 angelägenheter 
 
5 Jag kan bara tala om en liten del av mina 
 personliga angelägenheter 
 
6 Jag kan inte alls tala om mina personliga 
 angelägenheter 
 



 
 

KORT 61 
 
 
 
 1    Inte alls 
 
 2    En viss tid 
 
 3    Största delen av tiden 
 
 4    Nästan hela tiden 
 



 
 

KORT 62 
 
 
 
   Jag ser på 20-30 åringar och över 70 åringar: 
 
 

1  Som en grupp 
 
2  Som två separata grupper, som hör 
  till samma samhälle 
 
3  Som två separata grupper, som inte   
  hör till samma samhälle 
 
4  Hellre som individer än grupper 
 



 
 

KORT 63 
 
 
 
 
 
 
 
Inte alls viktigt            Mycket viktigt 
 
 
0     1       2       3       4       5        6      7      8      9     10 
 



 
 

KORT 64 
 
 
 
  1  Mycket allvarlig 
 
  2  Ganska allvarlig 
 
  3  Inte så allvarlig 
 
  4  Inte alls allvarlig 
 
   



 
 

KORT 65 
 
 
 
 1 Make / maka / partner 
 
 2 Son / dotter (inkl. styvbarn,    
  adopterade barn, fosterbarn, 
                  makes/makas/sambos barn) 
 
 3 Förälder / svärförälder / sambos 
   förälder / styvmor eller -far 
 
 4 Bror / syster (inkl. halvbröder/systrar, 
  adopterade och fosterbror/- syster) 
 
 5 Annan släkting 
 
 6 Annan, ej släkt 
 



 
 

KORT 66 
 
 
 
 1 En stor stad (över 100 000 invånare) 
 
 2 En förort eller närområde till en stor 
   stad (ett verkningsområde eller 
   pendlingsområde till en stor stad) 
 
 3 En liten eller medelstor stad eller 
   kommun (20 000 - 100 000 invånare) 
 
 4 En mindre tätort eller kommun 
  (under 20 000 invånare) 
 
 5 Landsbygd (glesbygd) 
 



 
 

KORT 67 
 
 
 
 0 Mindre än grundskolans lågstadium 
   eller mindre än folkskola 
 
 1 Grundskolans lågstadium 
  (årskurserna 1-6), folkskola 
 
 2 Grundskolans högstadium     
  (årskurserna 7-9/10), mellanskola 
 
 3 Gymnasium, student- eller    
  yrkesexamen 
 
 5 Examen på institutnivå eller 
    högskoleexamen 
 
 6 Licentiat- eller doktorsexamen 
 



 

KORT 68 
 

 1 Allmänt eller icke specificerat område 
 
 2 Konst eller konsthantverk 
 
 3 Humaniora - språk, litteratur, historia, teologi, osv. 
 
 4 Teknologi och ingenjörskunskap, inklusive arkitektur  
  och planering, industri, hantverk, byggnadsverk-  
  samhet, osv. 
 
 5 Jord- och skogsbruk 
 
 6 Lärarutbildning eller undervisning 
 
 7 Naturvetenskaper, matematik, ADB, osv. 
 
 8 Medicin, hälsovård, vårdvetenskap, osv. 
 
 9 Ekonomi, handel, företagsadministration,  
  redovisning, osv. 
 
 10 Social- och beteendevetenskaper, offentlig förvaltning, 
  media, kultur, idrotts- och fritidsutbildning, osv. 
 
 11 Juridik och juridiska tjänster 
 
 12 Personliga tjänster - catering, hushållslära,    
  frisörsyrke, osv. 
 
 13 Allmän ordning och säkerhet - polis, militär,    
  brandskydd, osv. 
 
      14 Transport och telekommunikationer



 
 

KORT 69 
 
 
 1 Förvärvsarbetat eller tillfälligt borta från 
   förvärvsarbete (anställd, företagare, jord- 
  brukare, företagarfamiljemedlem osv.) 
 
 2 Studerande (studier som inte bekostas av 
   arbetsgivaren, inkl. semester) 
 
 3 Arbetslös och aktiv arbetssökande 
 
 4 Arbetslös och önskar arbete men söker 
   inte  aktivt arbete 
 
 5 Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen 
 
 6 Pensionerad 
 
 7 Beväring eller i civiltjänst 
 
 8 Hemmamamma eller -pappa, 
   närståendevårdare el.dyl., sköter barn 
  eller andra människor 
 
 9 Något annat 



 
 

KORT 70 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har/hade         Jag har/hade 
inget inflytande     fullständig kontroll 
 
 
0       1       2       3       4       5       6        7        8        9        10 
 



 
 

KORT 71 
 
 
 
 1 Den centrala eller lokala förvaltningen 
 
 2 Annan offentlig sektor (t.ex. utbildning 
   eller hälsovårdstjänster) 
 
 3 Ett företag som ägs av den offentliga 
   sektorn 
 
 4 Ett privat företag 
 
 5 Privatföretagare 
 
 6 Annan 
 



 
 

KORT 72 
 
 
 
 1 Löneinkomster 
 
 2 Företagarinkomst (inte lantbruk) 
 
 3 Lantbruksinkomst 
 
 4 Pensionsinkomster 
 
 5 Utkomstskydd för arbetslösa 
 
 6 Andra sociala förmåner eller 
   anslag/understöd 
 
 7 Inkomst av investeringar,    
  besparingar, kapitalinkomster 
 
 8 Övriga inkomster 



 
 

KORT 73 
 
 
 Hushållets nettoinkomster per månad 
  

 
 J Under 900 € 
 
 R 900 – 1 199 € 
 
 C 1 200 – 1 499 € 
 
 M 1 500 – 1 799 € 
 
 F 1 800 – 2 199 € 
 
 S 2 200 – 2 599 € 
 
 K 2 600 – 3 099 € 
 
 P 3 100 – 3 699 € 
 
 D 3 700 – 4 599 € 
 
 H Minst 4 600 € 
 
 



 
 

KORT 74 
 
 
 
 1 Man lever bekvämt på de nuvarande 
  inkomsterna 
 
 2 Man klarar sig på de nuvarande 
    inkomsterna 
 
 3 Det är svårt att klara sig på de   
  nuvarande inkomsterna 
 
 4 Det är mycket svårt att klara sig på  
  de nuvarande inkomsterna 
 



 
 

KORT 75 
 
 
 
 1 Mycket svårt 
 
 2 Ganska svårt 
 
 3 Varken lätt eller svårt 
 
 4 Ganska lätt 
 
 5 Mycket lätt 
 



 
 

KORT 76 
 
 
 
 0 Mindre än grundskolans lågstadium 
   eller mindre än folkskola 
 
 1 Grundskolans lågstadium 
  (årskurserna 1-6), folkskola 
 
 2 Grundskolans högstadium     
  (årskurserna 7-9/10), mellanskola 
 
 3 Gymnasium, student- eller    
  yrkesexamen 
 
 5 Examen på institutnivå eller    
  högskoleexamen 
 
 6 Licentiat- eller doktorsexamen 
 



 
 

KORT 77 
 
 
 1 Förvärvsarbetat eller tillfälligt borta från 
   förvärvsarbete (anställd, företagare, jord- 
  brukare, företagarfamiljemedlem osv.) 
 
 2 Studerande (studier som inte bekostas av 
   arbetsgivaren, inkl. semester) 
 
 3 Arbetslös och aktiv arbetssökande 
 
 4 Arbetslös och önskar arbete men söker 
   inte aktivt arbete  
 
 5 Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen 
 
 6 Pensionerad 
 
 7 Beväring eller i civiltjänst 
 
 8 Hemmamamma eller -pappa, 
   närståendevårdare el.dyl., sköter barn 
  eller andra människor 
 
 9 Något annat 



 
 

KORT 78 
 
 
 
 
 
 
 
Han/hon har inget             Han/hon har 
inflytande       fullständig kontroll 
 
 
0       1       2       3       4       5       6        7        8        9        10 
 



 
 

KORT 79 
 
 
 
 0 Mindre än grundskolans lågstadium 
   eller mindre än folkskola 
 
 1 Grundskolans lågstadium 
  (årskurserna 1-6), folkskola 
 
 2 Grundskolans högstadium     
  (årskurserna 7-9/10), mellanskola 
 
 3 Gymnasium, student- eller    
  yrkesexamen 
 
 5 Examen på institutnivå eller 
    högskoleexamen 
 
 6 Licentiat- eller doktorsexamen 
 



 

KORT 80 
 
 
 1 Yrken på högsta sakkunnignivå och inom den 
   tekniska branschen 
  (t.ex. läkare, lektor, diplom-ingenjör, konstnär, revisor) 
 

 2 Ledande befattningshavare 
  (t.ex. bankdirektör, VD för stort företag, högre stats- 
   och kommuntjänstemän, direktör för fackförening) 
 

 3 Kontors- och förvaltningsbranschen 
  (t.ex. sekreterare, kanslist, byråsekreterare, bokförare) 
 

 4 Handelsbranschen 
  (t.ex. försäljningschef, köpman, försäljare, 
   försäkringsagent) 
 

 5 Servicebranschen 
  (t.ex. hovmästare, polis, servitör, gårdskarl, barberare- 
  damfrisör, anställd inom försvarsmakten) 
 

 6 Specifikt yrkeskunniga arbetare 
   (t.ex. förman, mekaniker, tryckare, verktygsmontör, 
   elmontör) 
 

 7 Yrkeskunniga arbetare 
  (t.ex. murare, busschaufför, timmerman, 
  metallarbetare, bagare) 
 

 8 Icke yrkeskunniga arbetare 
  (t.ex. diversearbetare, bärare, icke yrkeskunnig 
   industriarbetare) 
 

 9 Lantbruksyrken 
  (t.ex. jordbrukare, lantbruksarbetare, traktorförare, 
    fiskare) 



 
 

KORT 81 
 
 
 
 0 Mindre än grundskolans lågstadium 
   eller mindre än folkskola 
 
 1 Grundskolans lågstadium 
  (årskurserna 1-6), folkskola 
 
 2 Grundskolans högstadium     
  (årskurserna 7-9/10), mellanskola 
 
 3 Gymnasium, student- eller    
  yrkesexamen 
 
 5 Examen på institutnivå eller 
   högskoleexamen 
 
 6 Licentiat- eller doktorsexamen 
 



 

KORT 82 
 
 
 1 Yrken på högsta sakkunnignivå och inom den 
   tekniska branschen 
  (t.ex. läkare, lektor, diplom-ingenjör, konstnär, revisor) 
 

 2 Ledande befattningshavare 
  (t.ex. bankdirektör, VD för stort företag, högre stats- 
   och kommuntjänstemän, direktör för fackförening) 
 

 3 Kontors- och förvaltningsbranschen 
  (t.ex. sekreterare, kanslist, byråsekreterare, bokförare) 
 

 4 Handelsbranschen 
  (t.ex. försäljningschef, köpman, försäljare, 
   försäkringsagent) 
 

 5 Servicebranschen 
  (t.ex. hovmästare, polis, servitör, gårdskarl, barberare- 
  damfrisör, anställd inom försvarsmakten) 
 

 6 Specifikt yrkeskunniga arbetare 
   (t.ex. förman, mekaniker, tryckare, verktygsmontör, 
   elmontör) 
 

 7 Yrkeskunniga arbetare 
  (t.ex. murare, busschaufför, timmerman, 
  metallarbetare, bagare) 
 

 8 Icke yrkeskunniga arbetare 
  (t.ex. diversearbetare, bärare, icke yrkeskunnig 
   industriarbetare) 
 

 9 Lantbruksyrken 
  (t.ex. jordbrukare, lantbruksarbetare, traktorförare, 
    fiskare) 



 
 

KORT 83 
 
 
 
 1 Gift  
 
 3 Hemskillnad 
  (officiellt fortfarande gift) 
 
 5 Frånskild 
 
 6 Änka/änkling 
 
 9 Har aldrig varit gift 
 
 
 Registrerat parförhållande jämställs 
 med äktenskap. 


