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HYPA 2013 - Enkät om finländarnas välmående och användningen av service  

 
Institutet för hälsa och välfärd (THL) utför regelbundet en enkät om finländarnas välmående och service 
HYPA -enkät. Den första enkäten utfördes år 2004 och den som nu kommer i gång är den fjärde i sitt slag.  
I anslutning till HYPA-enkäten intervjuas över 5 000 finländare. Med hjälp av svaren samlar THL in 

information om finländarnas välmående, relationer med närstående, hälsa, användning av social- och 

hälsovårdstjänster samt klienterfarenheter.  

Resultaten av HYPA-enkäten rapporteras i publikationsserien Suomalaisten hyvinvointi (Finländarnas 

välmående, på finska). I böckerna behandlas välmående och välfärdspolitikens resultat ur medborgarens 

perspektiv. Enkätens resultat utgör ett viktigt grundelement då man planerar hur kvaliteten på social- och 

hälsovårdstjänsterna ska förbättras.  

Genom att svara i enkäten kan ni påverka den information som beslutsfattarna behöver för att utveckla 

politiken och social- och hälsovårdstjänsterna. 

För att bekanta dig med HYPA-enkäten och publikationsserien Suomalaisten hyvinvointi, kan du 

besöka biblioteket eller internetadressen www.thl.fi/hypa.  
 
Ytterligare information om enkäten ger forskningsprofessor Pasi Moisio, tfn 020 610 7228, e-post: 
pasi.moisio@thl.fi 
alapalkkiin  
www.thl.fi/hypa 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Hyvinvointi- ja terveyspolitiikat  
Mannerheimintie 166, PL 30, 00271 Helsinki, puh. 020 610 6000 
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Genom undersökningen om finländarnas välfärdstjänster utreder man 
medborgarnas erfarenheter av och åsikter om användningen av olika 
välfärdstjänster. Med undersökningen vill man kartlägga hur finländarnas 
välfärdssituation ser ut och vilka behov det finns att utveckla tjänsterna. 
 

AA..  BBaakkggrruunnddssvvaarriiaabblleerr  
  
Först några frågor om Ert hushåll, arbetslivet och pensionstiden. 
 
Koti1  Hur många personer finns det i Ert hushåll, Er själv medräknad? ____ 
       - Hushåll: personer, som använder sina inkomster gemensamt.  
     - Enligt registret bor det x personer i bostaden 
 
KotiTark (OM Koti1>1 och Koti1 avviker från registeruppgiften) 
    I registret har det antecknats ___ personer i bostaden, men det finns ___ 
    medlemmar i hushållet. Vad kan den här skillnaden eventuellt bero på? 
    -  Skriv kort: t.ex. Far/Mor/Barn e.d. flyttat bort, flyttat in i bostaden, avlidit, 
     barn har fötts e.d. 
 
(2004) 

Koti2   Finns det personer som inte fyllt 18 år i Ert hushåll? 
       1  Ja 
       2  Nej 
 
JOS Koti2=KYLLÄ: 
Koti2a  Hur många barn under 18 år? ___  
 
 
A2a Bor det i samma bostad som Ni någon som hör till ett annat hushåll än Ni? 
       1  Ja     A2b Vem? ______________________________ 
       2  Nej 
        - Hushåll: personer, som använder sina inkomster gemensamt.  
 
 
A3   Vilket är Ert civilstånd? 
        1  Ogift 
        2  Samboende 
        3  Gift 
        4  Änka/änkling 
        5  Något annat 
 



 

 
 
 

 

 

(2004) 

Taus3  Tänk på den tid när Ni var 15 år. Anser Ni att Ert barndomshem: 
       1  var förmöget 
       2  var vid god ekonomi 
       3  hade medelhöga inkomster 
       4  hade låga inkomster 
       5  eller var fattigt? 
 
 
Taus6 Vilken yrkesställning hade Ni före pensioneringen, var Ni: [KORT1] 
        1  löntagare  
       2    lantbruksföretagare (inkl. skogs-, trädgårds-, fiske- o.d.) 
       3   arbetade Ni på familjemedlems gård utan lön 
       4   annan företagare 
       5   arbetade Ni i familjemedlems företag utan lön 
       6   yrkesutövare eller frilans 
       7  eller någon annan syssla? 
       8   har inte haft något yrke       Taus17 
 
 
Taus9 Vilket var Ert senaste yrke? 
           __________________________________________ 
         -  Anteckna det senaste riktiga yrket, inte ”pensionär” 
         -  Om flera yrken, anteckna det huvudsakliga yrket 
 
Taus9k  Kodning av yrke 
 
Taus17  I vilken ålder blev Ni heltidspensionerad?  ____ 
       -  Deltidspensionerade anses fortfarande vara med i arbetslivet 
       - Om fortfarande i arbetslivet, anteckna 777 
 
 

Taus18  Var Ni före det deltidspensionerad? 
       1  Ja 
       2  Nej    Tal1a 
 
 
        - Deltidspensionerad innan gick helt i pension 

Taus18b  Hur många år var Ni deltidspensionerad (innan Ni gick helt i pension)? 
____  

  



 

 
 
 

 

 

BB..  BBooeennddee  oocchh  eekkoonnoommiisskktt  vväällssttåånndd  
 
Nu ställer jag några frågor som gäller Ert hushålls boende och ekonomiska välfärd. 
 
Tal1a  Är bostadens besittningsform: 
       1  ägarbostad 
       2  hyresbostad 
       3  eller någon annan? 
 
 

Tal1b  Är det frågan om ett servicehus? 
  - antingen kommunalt eller privat 
       1  Ja 
       2  Nej 
 
Tal2a  Hur många rum finns det i Er bostad, inklusive kök? ____ 
        - Ett kök räknas som ett rum, om det har ett fönster och är minst 7 kvadratmeter. 
 
Tal2b  Hur många kvadratmeter är bostadens beboeliga yta? _____ 
        -  En uppskattning räcker, om IP inte vet exakt 
 
 
Tal4 Om Ni tänker på Ert eget boende och Ert bostadsområde, hur nöjd eller 

missnöjd är Ni: [KORT 2] 

  
mycket 

nöjd 
ganska 

nöjd 

varken nöjd 
eller 

missnöjd 
ganska 

missnöjd 

eller 
mycket 

missnöjd 

a med bostadens storlek 1 2 3 4 5 

b och med bostadens utrustning 1 2 3 4 5 

c och med boendekostnaderna 1 2 3 4 5 

d 
och med bostadsområdets 
trafikförbindelser 

1 2 3 4 5 

e 
och med bostadsområdets kommersiella 
tjänster 

1 2 3 4 5 

f 
och med bostadsområdets kommunala 
tjänster 

1 2 3 4 5 

g 
och med bostadsområdets natur och 
parker 

1 2 3 4 5 

h 
och med bostadsområdets arkitektur 
(husens utseende) 

1 2 3 4 5 

i och med bostadsområdets trygghet 1 2 3 4 5 

 



 

 
 
 

 

 

 
Tal13 Anser Ni att följande tjänster är tillräckligt nära Er bostad eller för långt från 
      bostaden: 
  Tillräckligt 

nära 
För långt 

borta 
Använder 
inte, KIS 

a matbutik? 1 2 3 

b apotek? 1 2 3 

c post eller postombud? 1 2 3 

d bank? 1 2 3 

e folkpensionsanstaltens byrå? 1 2 3 

f hälsostation? 1 2 3 

g socialbyrå? 1 2 3 

h hållplats för kollektivtrafik? 1 2 3 

 
 
Tal5  Har Er bostad följande brister eller sådana hinder, som försvårar Era 
      dagliga sysslor. Har Er bostad: 
  Ja Nej 

a brister i tvätt- eller WC-utrymmen? 
- t.ex. ingen dusch, inget varmt vatten, det är trångt, svårt att komma in i 
badkaret o.d. 

1 2 

b brister i köket? 
- t.ex. ingen lavoar, det är trångt, skåp eller arbetsytor är på dålig höjd. 1 2 

c trappor som hindrar tillgängligheten, ingen hiss, höga trösklar, smala 
dörröppningar eller gångar? 

1 2 

 
 

Tal10  Om Ni tänker på Ert hushålls inkomster och utgifter, blir det i allmänhet 
pengar över, som Ni kunde spara: 

       1  mycket 
       2  i någon mån 
       3  lite 
       4  eller inte alls? 
 
 

Tal12b  Har Ni någonsin under de senaste 12 månaderna råkat ut för en situation 
då matpengarna tagit slut?  

       1  Ja 
       2  Nej 
 
 



 

 
 
 

 

 

CC..  HHäällssaa,,  lleevvnnaaddssvvaannoorr  oocchh  aannvväännddnniinnggeenn  aavv  

hhäällssoovvåårrddssttjjäännsstteerr  
 
Följande frågor gäller Er hälsa. 
 
Terv1  Anser Ni att Ert eget hälsotillstånd nuförtiden är: [KORT 3] 
       1  bra 
       2  ganska bra 
       3  medelmåttigt 
       4  ganska dåligt 
       5  eller dåligt? 
 
Terv2  Hur ofta motionerar Ni minst i en halv timme så att Ni blir andfådd? 
       1  varje dag eller nästan dagligen  [KORT 4] 
       2  några gånger i veckan 
       3  ungefär en gång i veckan 
       4  några gånger i månaden 
       5  ungefär en gång i månaden 
       6  mera sällan 
       7  inte alls 
 
Terv3  Hur ofta dricker Ni någon form av alkohol, också små engångsmängder 

räknas med (också öl och cider):  [KORT 4] 
       1  varje dag eller nästan dagligen 
       2  några gånger i veckan 
       3  ungefär en gång i veckan 
       4  några gånger i månaden 
       5  ungefär en gång i månaden 
       6  mera sällan 
       7  inte alls    
 
 

Terv4  Röker Ni nuförtiden regelbundet dagligen eller nästan dagligen (cigaretter, 
cigarrer eller pipa)? 

       1  Ja 
       2  Nej 
 
Terv7  Har Ni någon långvarig fysisk eller psykisk sjukdom eller ett handikapp,        

som försvårar Ert dagliga liv? 
       1  Ja 
       2  Nej  Terv11 



 

 
 
 

 

 

 
Terv8b  Är sjukdomen eller handikappet (någon av sjukdomarna eller 

handikappen) ett hinder: [KORT 5] 
       1  väldigt mycket 
       2  ganska mycket 
       3  i någon mån 
       4  litet 
       5  eller inte alls? 
 
 
Terv11 Har Ni på grund av sjukdom varit hos en läkare eller sjukskötare under de 

senaste 12 månaderna? 
       1  Ja 
       2  Nej     Terv18 
     -  Med RÄKNAS INTE telefontider eller de gånger IP varit intagen på sjukhus. 
 
 
Terv12-17  Besökte Ni (under de senaste 12 månaderna):  

 
 Om ja: 

Hur många 
gånger? 

  Kyllä Ei   

Terv12a 
hälsocentralläkare eller 
hälsovårdare? 

1 2 --> Terv12b ___ gånger 

Terv13a sjukhuspoliklinik? 1 2 --> Terv13b ___ gånger 

Terv15a privatläkarmottagning? 1 2 --> Terv15b ___ gånger 

Terv16a kom en läkare hem till Er? 1 2 --> Terv16b ___ gånger 

Terv17a läkare någon annanstans? 1 2 --> Terv17b ___ gånger 

 
 
Terv18 Var skulle Ni främst försöka få mottagningstid under dagtid på en vardag, 

om Ni plötsligt blev sjuk: [KORT 6] 
       1  hos hälsocentralläkaren 
       2  sjukhuspoliklinik 
       3  privat läkarstation 
       4  någon annanstans 
       5  eller ingenstans? 
 
Terv18_2 Har Ni på grund av sjukdom fått vård på sjukhus under de senaste 12 

månaderna? 
       1  Ja 
       2  Nej 



 

 
 
 

 

 

 
Terv18_3  Har Ni besökt en tandläkar-, tandtekniker- eller tandskötarmottagning 

under de senaste 12 månaderna på grund av besvär med tänder eller 
tandprotes: 

       1  ja 
       2  nej, även om det funnits behov 
       3  eller har det inte funnits behov? 
 
Terv19 Tycker Ni att Ni har fått tillräcklig vård för Era sjukdomar under de senaste 

12 månaderna, inklusive tandvård? 
       1  Ja    Terv22 
       2  Nej 
       3  Har inte funnits behov    Terv22 
       9  Kan inte säga     Terv22 
 
 

Terv20  Har följande saker försvårat Er vård mycket, lite eller inte alls: 

  mycket lite inte alls 

a Brist på pengar? 1 2 3 

b Skötsel av arbete, hem eller annat? 1 2 3 

c Brist på tjänster eller långt avstånd? 1 2 3 

d Tvivel på att vården inte hjälper? 1 2 3 

e Dåligt ordnade hälsovårdstjänster? 1 2 3 

      a: - Här avses egna pengar. 
      d: - Här avses eget tvivel. 
 
 

Terv22  Har Ni under de senaste 12 månaderna varit tvungen att vänta oskäligt 
länge för att få den vård Ni behöver för Ert besvär eller sjukdom, inklusive 
tandvård? 

       1  Ja 
       2  Nej              Apu1 
       3  Har inte funnits behov     Apu1 
       4  Kan inte säga      Apu1 
  - Det är fråga om väntan på att komma till hälsocentralsläkare, privatläkare, 

sjukhuspoliklinik, ingrepp på sjukhus eller tandläkare vid hälsocentral  
 
 

Terv23  Tycker Ni att Ni oskäligt länge väntat för att komma till: 
 

  Ja Nej 

a en hälsocentralläkare? 1 2 

c till en privatläkare? 1 2 

d till sjukhuspoliklinik? - gäller inte jour 1 2 

e till en åtgärd på sjukhus? 1 2 

f till en tandläkare vid en hälsocentral? 1 2 

 



 

 
 
 

 

 

 

DD..  BBeehhoovv  oocchh  eerrhhåållllaannddee  aavv  hhjjäällpp  oocchh  ttjjäännsstteerr 

 
Nu frågar jag Er om sådant som har att göra med dagliga sysslor. 
 
Apu1  Hur klarar Ni själv, utan hjälp, följande sysslor: [KORT 7] 

 
Utan 

svårighet 
Med viss 
svårighet 

Med stor 
svårighet 

Inte 
alls 

KIS 

a Matlagning 1 2 3 4 9 

b Lätta hushållsarbeten, såsom diskning 1 2 3 4 9 

c Tunga hushållsarbeten, såsom städning 1 2 3 4 9 

d Att uträtta ärenden eller röra Er utomhus 1 2 3 4 9 

e Personliga sysslor, t.ex. att klä på Er, 
tvätta Er och toalettbesök 1 2 3 4 9 

f Sjukvård hemma, t.ex. att ta mediciner 
eller sköta sår 1 2 3 4 9 

 
 
Apu2  Får Ni nuförtiden hjälp med dagliga sysslor på grund av nedsatt 

funktionsförmåga?  

       1   Ja 
       2   Nej     Van1a 
 
OM JA: HUR OFTA OCH AV VEM FOR HJÄLP  

Apu2a-f  Hur ofta får Ni hjälp med: 
 Av vem får Ni hjälp med: 
_a2,_b2,_c2,_d2,_e2,_f2 

a1 matlagning  

b1 lätta hushållsarbeten, såsom diskning  

c1 tunga hushållsarbeten, såsom städning  

d1 att uträtta ärenden eller röra Er utomhus 
(2004) 

 

e1 personliga sysslor, t.ex. att klä på Er, tvätta 
Er och toalettbesök 

 

f1 sjukvård hemma, t.ex. att ta mediciner eller 
sköta sår 

 

 1 dagligen eller nästan dagligen 
2 en eller två gånger i veckan 
3 en eller två gånger i månaden 
4 eller mera sällan än en gång i månaden? 
 5 FÅR INGEN hjälp 
[KORT 8] 

1 av den egna familjen 
2 av vänner eller grannar 
3 av kommunens hemtjänst eller hemvård 
4 tjänsteleverantörer inom den privata sektorn 
5 eller från något annat håll, t.ex. 
   frivilligorganisationer?     [KORT 9] 

 
 

Apu3  Får Ni hjälp med att klara vardagen: 
    1  alldeles för lite 
    2  en aning för lite 
    3  tillräckligt 
    4  eller för mycket hjälp? 



 

 
 
 

 

 

 
Apu4a Vem hjälper Er mest? [KORT 10] 
Apu4b  Av vem eller vilken instans skulle Ni helst önska hjälp? 
           - Läs upp alternativen vid behov 
           - Välj bara en hjälpare, den som är viktigast/den som är mest välkommen 
       1  make/maka 
       2  eget eller makens/makans barn 
       3  barnbarn 
       4  annan släkting 
       5  vän 
       6  granne 
       7  privat anställd skötare 
       8    kommunens hemtjänst eller hemsjukvård 
       9  frivilligorganisation 
       10  församling 
       11 någon annan?       
        Apu4Muu  Vem eller vilken annan instans hjälper Er mest? __________ 
               - Skriv svaret 
 
 

Apu5  Hur nöjd är Ni med den hjälp Ni får. Är Ni: [KORT 11] 
       1   mycket nöjd 
       2   ganska nöjd 
       3   varken nöjd eller missnöjd 
       4   ganska missnöjd 
       5   eller mycket missnöjd? 
 
 

Van1_ Har Ni under de senaste 12 månaderna ansökt om följande tjänster: 

   Om  Var tjänsten tillräcklig? 

 

 
Ja Nej 

 JA: Tjänsten 
var 

tillräcklig 

Tjänsten 
var 

otillräcklig 
Fick inte 
tjänsten  

a1 Kommunens hemtjänst? .............................................................................................  1 2 a2 1 2 3 

b1 Privat hemtjänst? ..........................................................................................................  1 2 b2 1 2 3 

c1 Kommunens hemsjukvård eller 
hemvård? .......................................................................................................................  1 2 c2 1 2 3 

d1 Privat hemsjukvård eller hemvård? .............................................................................  1 2 d2 1 2 3 

e1 Måltidstjänst? (2004/2009) ............................................................................................  1 2 e2 1 2 3 

f1 Hjälpmedel? f3 Vilka hjälpmedel 
ansökte Ni om? ________________ .............................................................................  1 2 f2 1 2 3 

g1 Någon annan tjänst som stöder 
boendet? g3 Vilken annan tjänst 
ansökte Ni om?________________ ..............................................................................  1 2 g2 1 2 3 

 



 

 
 
 

 

 

 

Van2   Vilka av följande tjänster tycker Ni är de tre viktigaste för att Ni dagligen 
ska klara Er. Ni kan också välja tjänster, som Ni inte får för närvarande, 
men som skulle vara viktiga för Er:   [KORT 12] 

       1  Städtjänst 
       2  Måltidstjänst 
       3  Färdtjänst, taxisedlar 
       4  Tvättjänst 
       5  Hjälp med att uträtta ärenden 
       6  Rehabilitering 
       7  Besök av hemtjänsten för skötsel av hemmet 
       8  Hemsjukvård/hemvård, uppföljning av hälsotillståndet 
       9  Besök på läkarmottagning 
      10  Andra hälsovårdstjänster 
      11  Någon annan tjänst     Van2b Vilken annan tjänst? ______________ 
      12  Ingen, inget behov? 
 
 

Van3  Orsakar avgifterna för de tjänster Ni använder ekonomiska problem för Er: 
       1  nej (använder inte) 
       2  i någon mån 
       3  mycket 
       4  eller väldigt mycket? 



 

 
 
 

 

 

EE..  NNäärrssttååeennddeehhjjäällpp,,  ssoocciiaallaa  rreellaattiioonneerr  oocchh  eerrbbjjuuddaannddee  

oomm  hhjjäällpp 
 
Nu ställer jag några frågor om sociala nätverk och deltagande. 
 
Van4  Sköter Ni eller hjälper Ni regelbundet: 

 Ja Nej 

a) Er make/maka? 1 2 

b) Era barnbarn? 1 2 

c) någon annan närstående? 1 2 

 
 
Van5  Hur ofta träffar Ni eller har annars kontakt (t.ex. per telefon) med: [KORT 13] 

 Har inte 
eller 

har inte 
kontakt 

Bor 
ihop 

Daglige
n eller 
nästan 

dagligen 

Unge-
fär 

varje 
vecka 

Unge-
fär 

varje 
månad 

Några 
gånger 
om året 

Mera 
sällan 

eller inte 
alls 

a. Er make/maka? 1 2 3 4 5 6 7 

b. Era barn? 1 2 3 4 5 6 7 

c. Era barnbarn? 1 2 3 4 5 6 7 

d. Er närmaste vän? 1 2 3 4 5 6 7 

e. andra närstående? 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Van6  Hur nöjd är Ni: [KORT 14] 

 
mycket 

missnöjd 
ganska 

missnöjd 

varken nöjd 
eller 

missnöjd 

ganska 
nöjd 

eller 
mycket 
nöjd? 

a) 
med Ert förhållande till andra 
människor 

1 2 3 4 5 

b) med det stöd Ni får av familjen 1 2 3 4 5 

c) 
med det stöd som Era vänner 
ger Er 

1 2 3 4 5 

 
 

Van7  Har Ni under de senaste två veckorna känt Er ensam: 
       1  inte alls 
       2  ibland 
       3  ofta 
       4  eller hela tiden? 



 

 
 
 

 

 

 
 

Apu8 Nu några påståenden. [KORT 15] 

 
helt av 
samma 

åsikt 

delvis av 
samma 

åsikt 

varken av 
samma 
eller av 
annan 
åsikt 

delvis av 
annan 
åsikt 

eller  
helt av 
annan 
åsikt? 

a 
Jag har ofta så bråttom att tiden knappt 
räcker till. Är Ni:: 

1 2 3 4 5 

b 
Jag har i allmänhet lagom med program 
för hela dagen. Är Ni: 

1 2 3 4 5 

c 
Hittills har jag fått allt viktigt som jag 
önskar mig av livet. Är Ni: 

1 2 3 4 5 

d 
Jag kan klara av allt det som jag måste 
klara av. Är Ni: 

1 2 3 4 5 

e 
Jag kan själv påverka vad som händer  
mig i livet. Är Ni: 

1 2 3 4 5 

 
 

Van8  Vilka av följande saker har Ni gjort under de senaste två veckorna:  

  
Ja Nej 

a) Studerat till exempel vid medborgar- eller arbetarinstitut? 1 2 
    b) Sysslat hemma med kreativ verksamhet, t.ex. skrivit, målat,            

gjort handarbeten, snickrat o.d? 
1 2 

    c) Besökt släktingar eller vänner? 1 2 
    d) Släktingar eller vänner har besökt Er? 1 2 
    e) Deltagit i organisationsverksamhet eller frivilligarbete utanför 

hemmet? 
1 2 

g) Besökt kulturevenemang (t.ex. filmer, konserter, teatrar, 
konstutställningar)? 

1 2 

    h) Läst tidningar eller böcker? 1 2 
    i) Varit i kyrkan eller besökt andra religiösa tillställningar? 1 2 



 

 
 
 

 

 

FF..  LLiivvsskkvvaalliitteett 
  
Nu ber jag Er bedöma livskvalitet, hälsa och andra vardagliga saker i Ert liv under 
de två senaste veckorna. 
 
Tunne1  Hur skulle Ni värdera Er livskvalitet: [KORT 16] 
       1  väldigt dålig 
       2  dålig 
       3  varken bra eller dålig 
       4  bra 
       5  eller väldigt bra? 
 
Tunne2  Hur nöjd är Ni med hälsan: [KORT 17] 
       1  väldigt missnöjd 
       2  ganska missnöjd 
       3  varken nöjd eller missnöjd 
       4  ganska nöjd 
       5  eller väldigt nöjd? 
       - Under de två senaste veckorna  
 
Tunne3   Följande frågor gäller i hur stor utsträckning Ni upplevt vissa saker under 

de två senaste veckorna. [KORT 18] 
    Inte 

alls 
I någon 

mån Måttligt Mycket 
Väldigt 

mycket? 

a I vilken mån hindrar fysisk smärta Er från 
att göra saker som är nödvändiga för Er 
i det dagliga livet: 

1 2 3 4 5 

b Hur mycket njuter Ni av livet: 1 2 3 4 5 

c I vilken mån upplever Ni att Ert liv är 
meningsfullt: 

1 2 3 4 5 

 
 
Tunne4 Hur bra kan Ni koncentrera Er: [KORT 19] 
      1  inte alls 
      2  i någon mån 
      3  måttligt 
      4  bra 
      5  eller väldigt bra? 
      - Under de två senaste veckorna 
 



 

 
 
 

 

 

 
Tunne5  Hur trygg känner Ni Er i det dagliga livet: [KORT 20] 
       1  inte alls 
       2  i någon mån 
       3  relativt trygg 
       4  mycket trygg 
       5  eller väldigt trygg? 
        -Under de två senaste veckorna 
 
 
Tunne6  Hur hälsosam anser Ni att den fysiska miljön är: [KORT 21] 
       1  inte alls  
       2  i någon mån 
       3  relativt hälsosam 
       4  mycket hälsosam 
       5  eller väldigt hälsosam? 
        - Under de två senaste veckorna 
 
Tunne7 De följande frågorna gäller i vilken mån Ni kunnat uppleva eller göra vissa 

saker under de två senaste veckorna.   
 [KORT 22] 

inte 
alls 

i någon 
mån måttligt 

nästan 
tillräck-

ligt 
eller helt 

tillräckligt? 

a Har Ni tillräckligt med energi och ork för 
vardagslivet: 

1 2 3 4 5 

b Är Ni nöjd med Ert utseende: 1 2 3 4 5 

c Har Ni tillräckligt med pengar i förhållande 
till Era behov: 

1 2 3 4 5 

d Får Ni tillräckligt med information om viktiga 
saker i Ert dagliga liv: 

1 2 3 4 5 

e I vilken utsträckning har Ni möjlighet att 
ägna Er åt fritidsaktiviteter: 

1 2 3 4 5 

 
 
Tunne8  Hurdan rörelseförmåga har Ni: [KORT 23] 
      1  mycket dålig 
      2  dålig 
      3  varken bra eller dålig 
      4  bra 
      5  eller väldigt bra? 
       - Under de två senaste veckorna 
 



 

 
 
 

 

 

 
Tunne9  I de följande frågorna ber vi Er berätta, hur nöjd Ni varit med vissa saker i 
                 Ert liv under de två senaste veckorna. [KORT 24] 

 

 
väldigt 

missnöjd 
ganska 

missnöjd 

varken 
nöjd eller 
missnöjd 

ganska 
nöjd 

eller 
väldigt 
nöjd? 

a Hur nöjd är Ni med Er nattsömn: 1 2 3 4 5 
b Hur nöjd är Ni med Er förmåga att 

klara av de dagliga sysslorna: 1 2 3 4 5 

c Hur nöjd är Ni med Er själv: 1 2 3 4 5 
d Hur nöjd är Ni med 

förhållandena i Ert bostadsområde: 1 2 3 4 5 

e Hur nöjd är Ni med möjligheterna att 
få hälsovårdstjänster: 1 2 3 4 5 

f Hur nöjd är Ni med Era 
möjligheter att använda allmänna 
eller andra kommunikationsmedel: 

1 2 3 4 5 

 
Följande fråga gäller hur ofta Ni känt eller upplevt vissa saker under de två senaste 
veckorna. 
Tunne10  Hur ofta har Ni upplevt sådana negativa känslor som nedstämdhet, 
                förtvivlan, ångest eller depression: [KORT 25] 
         1  aldrig 
       2  sällan 
       3  ganska ofta 
       4  mycket ofta 
       5  eller alltid? 
 



 

 
 
 

 

 

GG..  AAttttiittyyddeerr  
 
Till sist ställer jag några frågor om attityder. 
 
Apu10  Vilken form av boende tycker Ni lämpar sig bäst för en äldre människa som 
       behöver vård och hjälp: [KORT 26] 
      1  att bo hemma med stöd från hemvården 
      2  att bo i ett servicehus (kommunalt eller privat) 
      3  att bo på ålderdomshem eller någon annan inrättning? 
      4  eller någon annan form av boende     Apu10Muu Vilken boendeform? 

 

Asvait1a Vem tycker Ni borde bära det främsta ansvaret för åldringsvården i 
Finland. Vilket av följande alternativ anser Ni vara den viktigaste 
instansen: 

  1 anhöriga och familjen 
  2 kommunen eller staten 
  3 eller den privata sektorn? 
  4 någon annan instans 
 
 b Och den näst viktigaste instansen: 
 - Den viktigaste var: (Asvait1a=1-4) 
  1 anhöriga och familjen 
  2 kommunen eller staten 
  3 eller den privata sektorn? 
  4 någon annan instans 
 
 

Asenne2  Antalet åldringar som behöver långtidsvård ökar i Finland. Vilket av 
följande alternativ anser Ni vara det bästa sättet att garantera 
finansieringen av långvården i framtiden: [KORT 27] 

       1  det nuvarande 
     2  genom att höja kundavgifter 
     3  genom att höja skatter 
     4  frivilliga vårdförsäkringar 
     5  en obligatorisk vårdförsäkring borde införas? 
     6  kan inte säga 

 
 

Asvait1c Borde äldre personer frivilligt använda mera av sin förmögenhet och sina 
besparingar för att finansiera sin egen omvårdnad? 

  1 Ja 
  2 Nej 
 
Asvait1d Borde äldre personer förpliktas att använda mera av sin förmögenhet och 

sina besparingar för att finansiera sin egen omvårdnad? 
  1 Ja 
  2 Nej 



 

 
 
 

 

 

 
Vak1  Har Ni själv: /Har Er make/maka: 

 

 Ja Nej 
Kan inte 

säga 

a) en privat pensionsförsäkring? 1 2 9 

b) en privat sjukförsäkring? 1 2 9 

c) ett omvänt bostadslån? 1 2 9 

a: – En frivillig privat tilläggspensionsförsäkring som kompletterar det 
lagstadgade pensionsskyddet. 
b: - Försäkringsbolagens privata sjukförsäkringar ersätter sjukvårdskostnader, 
såsom privatläkararvoden, läkemedelskostnader och vårddagsavgifter vid 
sjukhus, vid vård av sjukdom och olycksfall i Finland. 
c: – Vid ett omvänt bostadslån pantsätts bostaden hos banken och banken ger 
ett lån som är högst hälften av bostadens värde. Banken kan betala lånet som 
ett engångsbelopp eller ett delbelopp beroende på hur låntagaren själv vill ha 
det. 

 
 
Asvait2 Anser Ni att nivån på socialskyddet i Finland är för närvarande: 
      1  alltför hög 
      2  något för hög 
      3  lagom 
      4  något för låg 
      5  eller alltför låg? 
 
 

Asenne4  Är Ni av samma eller annan åsikt om följande påståenden.  [KORT 28] 
 

 helt av 
samm
a åsikt 

delvis av  
samma 

åsikt 

varken av 
samma 
eller av 
annan 
åsikt 

delvis av  
annan 
åsikt 

eller helt 
av annan 

åsikt? 

a) Staten och kommuner borde producera 
största delen av de socialtjänster samt 
den hälso- och sjukvård som 
befolkningen behöver 

1 2 3 4 5 

b) Privata socialtjänster borde ökas 1 2 3 4 5 
c) Privat hälso- och sjukvård borde ökas 1 2 3 4 5 
d) Privata social- och hälsovårdstjänster 

fungerar mer effektivt än motsvarande 
offentliga tjänster 

1 2 3 4 5 

 



 

 
 
 

 

 

 

Asenne1  Hur tror Ni att yngre åldersgrupper förhåller sig till Er, när ni blir äldre.           
Uppskattar de Er:  

     1  mera 
     2  mindre 
     3  eller ungefär på samma sätt som nu? 
     4  kan inte säga 

 
 

Asenne3  Anser Ni att de äldre diskrimineras i Finland: 
       1  inte alls 
       2  i någon mån 
       3  eller i stor utsträckning? 
       4  kan inte säga 
 
 

AsVait3 Tror Ni att Ert hushålls ekonomiska situation inom den närmaste 
framtiden utvecklas: 

       1  mot det sämre 
       2  mot det bättre 
       3  eller kommer att vara oförändrad? 
 
 

AsVait4 Tror Ni att Er egen livssituation inom den närmaste framtiden utvecklas: 
       1  mot det sämre 
       2  mot det bättre 
       3  eller kommer att vara oförändrad? 
 
Jatko2 Med den här undersökningen startar en undersökningsserie som 

upprepas vart fjärde år. För uppföljningen av resultaten är det viktigt att 
en del av uppgiftslämnarna är med också i nästa undersökningsomgång. 
Kan vi förvara Era adressuppgifter för att kontakta Er på nytt om ungefär 
fyra år? 

       1  Ja 
       2  Kanske 
       3  Absolut inte 
 
Intervjun avslutas. Tack för intervjun. 
 



 

 
 
 

 

 

HH..  UUttvväärrddeerriinngg  aavv  iinntteerrvvjjuussiittuuaattiioonneenn  
 
Intervjuaren fyller i frågorna i H-delen hemma, så snart som möjligt efter den egentliga 
besöksintervjun. 
 
 
G1  Var någon annan än intervjupersonen närvarande under intervjun eller gjordes 
    intervjun på tumanhand? 
      1  gjordes på tumanhand      G3 

2  andra personer var närvarande i rummet under hela intervjun 
3  andra personer var då och då närvarande i rummet under intervjun 

 
G2  Ingrep någon annan på något sätt i intervjun? 

Genom att hjälpa ip eller annars. 
1  ja 
2  nej 

 
G3  Bad ip om mera information om frågorna? 

1  inte alls 
2  bara lite  
3  några gånger 
4  under flera frågor 
5  väldigt ofta eller under alla frågor 

 
G4  Verkade det som om ip inte var villig att svara på vissa frågor? 
      1  inte alls 
     2  bara lite  
     3  några gånger 
     4  under flera frågor 
     5  väldigt ofta eller under alla frågor 
 
G5  Verkade det som om ip inte förstod frågorna på det sätt som avsågs? 
      1  inte alls 
     2  bara lite  
     3  några gånger 
     4  under flera frågor 
     5  väldigt ofta eller under alla frågor 



 

 
 
 

 

 

G6  Verkade det som om ip hade svårigheter att besvara vissa frågor? 
    T.ex. svårigheter att minnas eller att koncentrera sig. 

  1  inte alls          G8 

  2  bara lite          G8 

  3  några gånger 
  4  under flera frågor 
  5  väldigt ofta eller under alla frågor 

 
G7a Vilka frågor hade ip svårt att svara på? 
   Skriv numret/numren eller temat, om du inte kommer ihåg exakt. 
 
G7b Hurdana svårigheter hade ip att svara på frågorna? 
   T.ex. svårigheter att minnas eller att koncentrera sig. Skriv en kort redogörelse. 
 
G8  Måste intervjun emellanåt avbrytas (ta en paus) för att ip blev för trött? 
     1  ja 
     2  nej      G10 

 
G9  Vilken fråga gällde det? 
   Skriv numret/numren eller temat, om du inte kommer ihåg exakt. 
 
G10 Hurdan var ip:s inställning till intervjun? 
     1  mycket positiv 
     2  ganska positiv 
     3  varken positivt eller negativt 
     4  ganska negativt 
     5  mycket negativt 
 
G11 Utvärdera hur intervjun gick allmänt taget? 
     1  inga problem alls 
     2  bara lite/några problem 
     3  i viss mån problem 
     4  mycket eller ofta problem 
 


