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 I vilken mån instämmer du i följande påståenden? 

Ringa in bara ett alternativ på varje rad. 
 

 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma eller 
annan åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

Kan inte 
säga 

a) Det är till fördel för Finlands ekonomi att de 
som fyllt 60 år eller är äldre jobbar ..............  1 2 3 4 5 8 

b) Om de som fyllt 60 år eller är äldre jobbar 
tar de jobben från yngre ...............................  1 2 3 4 5 8 

 

BLANKETTANVISNINGAR 
 
 

Ringa in numret på det alternativ som bäst motsvarar din åsikt vid varje fraga. 
 
För en del frågor skrivs svaret in i det fält som reserverats för ändamålet. 
 
 
 

Exempel 1.  Här skriver du in svaret på den linje som reserverats för ändamålet. 
 
 

 Vilket år är du född? 19   64 
 

 
 
 
 
Exempel 2.  Här ringar du in något av de alternativ som ges. 
 
 Bor du… 

 i centrum av en stor stad ................................................  1 

 i en förort till eller i närheten av en stor stad ..................  2 

 i en annan stad ...............................................................  3 

 i en by eller i en tätort på landsbygden ..........................  4 

 i glesbygden på landet ...................................................  5 
 
 
 
 
 
 
Exempel 3.  Många frågor har flera delar (a, b, c osv.). 
 Svara på varje del. 
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Först några frågor om din utbildning 
 
 
 
1. Är du… 

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

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

 
2. Vilket år är du född?   19 _____ 
 
 

3. Hur många år har du sammanlagt gått i skola eller studerat? 
Räkna med folk-, medborgar- eller grundskola, gymnasium och annan allmänbildande utbildning, alla heltidsstudier 
som leder till ett yrke samt utbildning på högre nivå. Om du ännu går i skola eller studerar, anteckna antalet 
utbildningsår. 
 

 
_______ år  

 
Jag har inte gått i skola  .......  0 

 
 

4. Vilken utbildning har du? 
Ringa in den högsta utbildningsnivå som slutförts, bara ett alternativ. 

 

 Fortfarande i grundskolan ......................................  1 
 Folkskola eller medborgarskola .............................  2 
 Grundskola ............................................................  3 
 Yrkesskola eller -kurs ............................................  4 
 Gymnasium eller student .......................................  5 
 Yrkesutbildning på institutnivå ...............................  6 
 Yrkeshögskola .......................................................  7 
 Universitet, lägre examen ......................................  8 
 Universitet, högre examen .....................................  9 

 
 
 

Nu några frågor om din arbetssituation 

 
 Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbetande i den egna 

familjens företag minst en timme per vecka. Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete (mamma- 
eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur din vanliga 
arbetssituation ser ut. 

 
5.  Förvärvsarbetar du? 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Jag förvärvsarbetar för närvarande .......................  1 → Fortsätt med fråga 6. 
 Jag förvärvsarbetar inte för närvarande men har 

tidigare gjort det .....................................................  2 → Fortsätt med fråga 7. 
 Jag har aldrig förvärvsarbetat ................................  3 → Fortsätt med fråga 12. 

 
 

 
6.  Hur många timmar arbetar du i medeltal per vecka övertid medräknad? 

Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna med alla timmar. 
 
  

_______ timmar 
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Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, svara utgående 
från ditt huvudsakliga arbete. Om du inte arbetar för närvarande eller om du är pensionerad, svara utgående 
från ditt senaste arbete. Affärsidkare och yrkesutövare betraktas som företagare. 
 
7. Är/var du… 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Löntagare ........................................ 1  
 Företagare utan anställda ............... 2  
 Företagare med anställda ............... 3 →  Hur många anställda har/hade ditt företag  

        förutom dig själv? _______ personer 
 Arbetar i den egna familjens 

företag ............................................. 4  
 
 
8. Har/hade du någon arbetsledande funktion, dvs. har/hade du underställda? 
 

 Ja .................................................... 1   → Hur många? _____ personer 
 Nej ................................................... 2  

 
 
9. Arbetar/arbetade du i ett vinstdrivande företag eller i en icke-vinstdrivande organisation? 

 Ringa in bara ett alternativ. 
 

 I ett vinstdrivande företag ............... 1  
 I en icke-vinstdrivande 

organisation .................................... 2  
 
 
10.  Arbetar/arbetade du inom den offentliga eller privata sektorn? 
 Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Inom den offentliga sektorn ............ 1  
 Inom den privata sektorn ................ 2  

 
 
11a.  Vilket är ditt nuvarande eller senaste yrke? 

Ange yrkesbenämningen för ditt huvudsakliga arbete så noggrant som möjligt, t.ex. elektronikmontör hellre än montör.  
Ange yrke, inte examen. 

 
    Yrke: _________________________________________________________________ 
 
 
11b.  Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 
11c.  Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där 
 du arbetar/arbetade? 
 
    _________________________________________________________________________________ 
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12.  Vilket av följande alternativ beskriver bäst din nuvarande situation? 

Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller 
dylik) svara utifrån hur din vanliga arbetssituation ser ut. Ringa in bara ett alternativ. 

 

 Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag) ...... 1 
 Arbetslös arbetssökande ........................................................................................ 2 
 Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt) ....................... 3 
 Praktikant eller läroavtalselev ................................................................................. 4 
 Permanent arbetsoförmögen .................................................................................. 5 
 Pensionär ................................................................................................................ 6 
 Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare ....................................... 7 
 Beväring eller i civiltjänst ........................................................................................ 8 
 Något annat ............................................................................................................ 9 

 
 

13.  Är du gift, sammanboende eller i ett registrerat partnerskap och bor ni tillsammans?  

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Vi bor tillsammans .................................................  1 → Gå till fråga 14. 
 Vi bor inte tillsammans...........................................  2 → Gå till fråga 15. 
 Jag har inte ett parförhållande ...............................  3 → Gå till fråga 23. 

 
 
 

14. Hur många år har du bott ihop med din partner? 

Om du inte kommer ihåg exakt, uppskatta antalet år. Kryssa för, om mindre än ett år. 
 

_______ år  
 

Mindre än ett år  
 
 
 

15. Vilken utbildning har din partner? 

Ringa in den högsta utbildningsnivå som slutförts, bara ett alternativ. 
 

 Fortfarande i grundskolan ......................................  1 
 Folkskola eller medborgarskola .............................  2 
 Grundskola ............................................................  3 
 Yrkesskola eller -kurs ............................................  4 
 Gymnasium eller student .......................................  5 
 Yrkesutbildning på institutnivå ...............................  6 
 Yrkeshögskola .......................................................  7 
 Universitet, lägre examen ......................................  8 
 Universitet, högre examen .....................................  9 

 
 

 
16. Vilket år är din partner född?   19 _____ 
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Följande frågor gäller din partners arbetssituation 

 
 Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbetande i den egna 

familjens företag minst en timme per vecka. Om din partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete 
(mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur 
hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. 

 
17.  Förvärvsarbetar din partner? 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Förvärvsarbetar för närvarande ........  1 → Gå till fråga 18. 
 Förvärvsarbetar inte för närvarande, 

men har tidigare gjort det ..................  2 → Gå till fråga 19. 
 Han/hon har aldrig förvärvsarbetat ...  3 → Gå till fråga 22. 

 
 

18.  Hur många timmar arbetar din partner i medeltal per vecka övertid medräknad? 
Om han/hon har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna med 
alla timmar. 

 
         ______ timmar 
 
 

 Om din partner har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och yrkesutövare/ 
företagare, svara utgående från hans/hennes huvudsakliga arbete. Om din partner för närvarande inte 
förvärvsarbetar eller om han/hon är pensionerad, svara utifrån hans/hennes senaste arbete. Affärsidkare 
och yrkesutövare betraktas som företagare. 

 
19. Är/var din partner… 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Löntagare ..........................................  1  
 Företagare utan anställda .................  2  
 Företagare med anställda .................  3  
 Arbetar i den egna familjens företag .  4  

 
 

20. Har/hade din partner någon arbetsledande funktion, dvs. har/hade din partner underställda? 
 

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

 
 

21a.  Vilket är din partners nuvarande eller senaste yrke? 
Ange yrkesbenämningen för hans/hennes huvudsakliga arbete så noggrant som möjligt, t.ex. elektronikmontör hellre 
än montör. Ange yrke, inte examen. 

 
    Yrke: ______________________________________________________________ 
 
 
21b.  Vilka är/var din partners huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 
21c.  Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där 
 din partner arbetar/arbetade? 
 
    _________________________________________________________________________________ 
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22.  Vilket av följande beskriver bäst din partners nuvarande situation? 

Om din partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad 
ledighet eller dylik) svara utifrån hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. Ringa in bara ett alternativ. 

 

 Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag) ...  1 
 Arbetslös arbetssökande .....................................................................................  2 
 Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt) ....................  3 
 Praktikant eller läroavtalselev ..............................................................................  4 
 Permanent arbetsoförmögen ...............................................................................  5 
 Pensionär .............................................................................................................  6 
 Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare ....................................  7 
 Beväring eller i civiltjänst .....................................................................................  8 
 Något annat .........................................................................................................  9 

 
 
 

Här följer några frågor om arbetslivet 
 
23. Vad anser du om följande påståenden om arbete? 

Välj bara ett alternativ på båda raderna. 
 

 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma eller 
annan åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

Kan inte 
säga 

a) Arbete är bara ett sätt att tjäna pengar - inte 
desto mera .................................................. ….. 1 2 3 4 5 8 

b) Jag skulle njuta av förvärvsarbete, även om jag 
inte behövde pengarna som det medför ...........  1 2 3 4 5 8 

 
 
 

24. Hur viktiga anser du personligen att följande faktorer är när det gäller arbete? Hur viktigt är... 

Välj bara ett alternativ på varje rad. 
 

 

Mycket 
viktigt 

Viktigt Varken 
viktigt eller 

oviktigt 

Inte 
särskilt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt 

Kan 
inte 
säga 

a) En tryggad arbetsplats? ...................................  1 2 3 4 5 8 
b) Goda inkomster? ..............................................  1 2 3 4 5 8 
c) Goda karriärmöjligheter? ..................................  1 2 3 4 5 8 
d) Ett intressant arbete? .......................................  1 2 3 4 5 8 

e) Ett självständigt arbete? ...................................  1 2 3 4 5 8 

f) Möjlighet att hjälpa andra? ...............................  1 2 3 4 5 8 

g) Arbetets samhälleliga nytta? ............................  1 2 3 4 5 8 

h) Möjlighet att påverka arbetstiderna? ................  1 2 3 4 5 8 

i) Personlig kontakt med andra?..........................  1 2 3 4 5 8 
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25. Har du någonsin avstått eller skulle du kunna tänka dig att avstå från ett bra jobb för din 
 familjs skull? Välj bara ett alternativ. 
 

 Ja, jag har avstått och troligtvis skulle jag göra det igen ...............  1 
 Ja, jag har avstått, men troligtvis skulle jag inte göra det igen ......  2 
 Nej, jag har inte avstått, men troligtvis skulle jag göra det ............  3 
 Nej, jag har inte avstått och troligtvis skulle jag inte göra det ........  4 
 Kan inte säga .................................................................................  8 

 
 

26. Har du stannat eller skulle du kunna stanna för din familjs skull i ett sådant arbete som du inte 
  upplever som tillfredsställande? Välj bara ett alternativ. 
 

 Ja, jag har stannat och troligtvis skulle jag göra det igen ..............  1 
 Ja, jag har stannat, men troligtvis skulle jag inte göra det igen .....  2 
 Nej, jag har inte stannat, men troligtvis skulle jag göra det ...........  3 
 Nej, jag har inte stannat och troligtvis skulle jag inte göra det ......  4 
 Kan inte säga .................................................................................  8 

 
 

27.  Har du under de senaste fem åren råkat ut för diskriminering i arbetslivet, t.ex. 
  när du sökt ett jobb eller när det gällt löneförhöjning eller befordran? 

Välj bara ett alternativ. 
 

 Ja ...........................................................................  1 → Gå till fråga 28. 
 Nej ..........................................................................  2 → Gå till fråga 29. 
 Jag har inte varit i arbetslivet eller sökt jobb ..........  3 → Gå till fråga 29. 

 
 

28. Vad tycker du var den viktigaste orsaken till diskriminering? 

 Välj bara ett alternativ. 
 

 Min ålder ................................................................  1 
 Min ras, etnisk bakgrund ........................................  2 
 Min nationalitet .......................................................  3 
 Mitt kön ..................................................................  4 
 Min religion.............................................................  5 
 En fysisk eller psykisk sjukdom eller ett 

handikapp ..............................................................  6 
 Familjelivets krav ...................................................  7 
 Mina politiska åsikter .............................................  8 
 Annan orsak ...........................................................  9 
 Kan inte säga .........................................................  10 

 
 

29.  Har du blivit utsatt för trakasserier av din chef eller dina kolleger i ditt arbete under de senaste 
  fem åren? Har du upplevt t.ex. mobbning, trakasserier, fysiska eller psykiska skador eller 
 annat osakligt bemötande? Välj bara ett alternativ. 
 

 Ja ...........................................................................  1 
 Nej ..........................................................................  2 
 Gäller inte mig (inget arbete/ingen chef/inga 

kolleger) .................................................................  3 
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30. Vad anser du om följande påståenden? 

Välj bara ett alternativ på båda raderna. 
 

 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma 

eller annan 
åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

Kan inte 
säga 

a) De anställda behöver starka fackförbund för 
att försvara sina förmåner. ...............................  1 2 3 4 5 8 

b) Starka fackförbund är till nackdel för Finlands 
ekonomi .............................................................  1 2 3 4 5 8 

 
 

31. Låt oss anta att du kunde bestämma över din nuvarande arbetssituation. Hurdant arbete skulle 
  du tycka bäst om? Välj bara ett alternativ. 
 

 Heltidsarbete (35 timmar i veckan eller mer) ...............  1 
 Deltidsarbete (10–34 timmar i veckan) ........................  2 
 Mindre än 10 timmar i veckan ......................................  3 
 Jag skulle inte alls förvärvsarbeta ................................  4 
 Kan inte säga ...............................................................  8 
 

 

32.  Förvärvsarbetar du för närvarande (företagare/självständig yrkesutövare/löntagare)? 

Välj bara ett alternativ. 
 

 Ja ..........................  1 → Gå till fråga 33. 
 Nej ........................  2 → Gå till fråga 54. 

 
 
Om du förvärvsarbetar, svara på frågorna 33 – 53 utgående från ditt huvudsakliga arbete.  
 

33. Tänk på arbetstimmarna och inkomsterna i ditt huvudsakliga arbete (inkl. regelbunden  
 övertid). Om du kunde välja bara ett av följande tre alternativ, vilket skulle du välja? 
 

 Jag skulle förlänga min arbetstid och tjäna mer ....................  1 
 Jag skulle behålla min arbetstid oförändrad och tjäna lika 

mycket som nu .......................................................................  2 
 Jag skulle förkorta min arbetstid och tjäna mindre ...............  3 
 Kan inte säga ..........................................................................  8 

 
 

34. Hur väl passar följande påståenden in på din nuvarande huvudsyssla? 

Välj bara ett alternativ på varje rad. 
 

 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma 

eller annan 
åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

Kan inte 
säga 

a) Jag har en tryggad arbetsplats .........................  1 2 3 4 5 8 
b) Jag har goda inkomster .....................................  1 2 3 4 5 8 

c) Jag har goda karriärmöjligheter........................  1 2 3 4 5 8 

d) Jag har ett intressant arbete .............................  1 2 3 4 5 8 

e) Jag kan arbeta självständigt .............................  1 2 3 4 5 8 

f) I mitt arbete kan jag hjälpa andra människor ...  1 2 3 4 5 8 

g) Mitt arbete är till nytta för samhället .................  1 2 3 4 5 8 

h) I mitt arbete har jag personlig kontakt med 
andra ................................................................  1 2 3 4 5 8 
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35. Nu följer några frågor om dina arbetsförhållanden. Hur ofta... 

Välj bara ett alternativ på båda raderna. 
 

 
Alltid Ofta Då och 

då 
Nästan 
aldrig 

Aldrig Kan inte 
säga 

a) Är du tvungen att utföra tungt fysiskt arbete? .. .. 1 2 3 4 5 8 

b) Tycker du att ditt arbete är stressigt? ...................  1 2 3 4 5 8 
 
 

36. Och hur ofta... 

Välj bara ett alternativ på båda raderna. 
 

 
Alltid Ofta Då och 

då 
Nästan 
aldrig 

Aldrig Kan inte 
säga 

a) Arbetar du hemma under din normala 
arbetstid? ........................................................ …. 1 2 3 4 5 8 

b) Omfattar arbetet veckoslutsarbete? .....................  1 2 3 4 5 8 
 
 

37. Vilka av följande påståenden motsvarar bäst hur din arbetstid bestäms? Med arbetstid avses 
 här det klockslag då du börjar och avslutar din arbetsdag, inte antalet arbetstimmar. 

 Välj bara ett alternativ. 

 Arbetsgivaren bestämmer när arbetstiden börjar och slutar 
och jag kan inte själv ändra dem .............................................  1 

 Innanför vissa ramar kan jag själv bestämma när arbetstiden 
börjar och slutar ..........................................................................  2 

 Jag kan helt fritt bestämma när min arbetstid börjar och 
slutar ...........................................................................................  3 

 
 

38. Vilket av följande beskriver bäst tiden då du utför ditt huvudsakliga arbete? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Jag arbetar regelbundet under samma tid på dygnet (dag, 
kväll, natt) ...................................................................................  1 

 Jag har skiftarbete med regelbundet varierande arbetsskift 
(tiden på dygnet varierar, t.ex. två- eller treskiftsarbete)  ...........  2 

 Arbetsgivaren beslutar om mina dagliga arbetsskift med kort 
varsel ..........................................................................................  3 

 Kan inte säga .............................................................................  8 
 
 

39. Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur ditt arbete har arrangerats? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Jag kan fritt bestämma hur mitt dagliga arbete arrangeras .....  1 
 Inom vissa ramar kan jag själv bestämma hur mitt dagliga 

arbete arrangeras .......................................................................  2 
 Jag får inte själv bestämma hur mitt dagliga arbete 

arrangeras ..................................................................................  3 
 Kan inte säga .............................................................................  8 

 
 

40. Hur svårt skulle det vara för dig att ta ledigt en timme eller ett par timmar för att sköta dina 
  personliga eller din familjs ärenden under arbetstid? Välj bara ett alternativ. 
 

 Inte alls svårt ..............................................................................  1 
 Inte särskilt svårt ........................................................................  2 
 Ganska svårt ..............................................................................  3 
 Mycket svårt ...............................................................................  4 
 Kan inte säga .............................................................................  8 
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41. Hur ofta känner du att... 

Välj bara ett alternativ på båda raderna. 
 

 
Alltid Ofta Då och 

då 
Nästan 
aldrig 

Aldrig Kan inte 
säga 

a) Kraven i ditt arbete är till nackdel för ditt 
familjeliv? ......................................................... … 1 2 3 4 5 8 

b) Kraven i ditt familjeliv är till nackdel för ditt 
arbete? .................................................................  1 2 3 4 5 8 

 
 

42. I vilken mån i ditt nuvarande arbete har du nytta av din tidigare arbetserfarenhet eller 
arbetsskicklighet? Välj bara ett alternativ. 

 

 Inte just alls .........................................  1 
 I någon mån ........................................  2 
 Mycket .................................................  3 
 Väldigt mycket .....................................  4 
 Kan inte säga ......................................  8 

 
 

43. Har du under de senaste 12 månaderna deltagit i utbildning som utvecklar din yrkesskicklighet 
  på din arbetsplats eller någon annanstans? 

 Välj bara ett alternativ. 
 

 Ja  ........................................................  1 
 Nej .......................................................  2 
 Kan inte säga ......................................  8 

 
 

44. Hurdana är förhållandena på din arbetsplats... 

Välj bara ett alternativ på båda raderna. 
 

 

Mycket 
goda 

Ganska 
goda 

Varken 
goda eller 

dåliga  

Ganska 
dåliga 

Mycket 
dåliga 

Kan inte 
säga 

a) Mellan ledningen och arbetstagarna? ....... …. 1 2 3 4 5 8 

b) Mellan arbetstagarna? ..................................... 1 2 3 4 5 8 
 

 

45. Hur nöjd är du med ditt arbete? 

 Välj bara ett alternativ. 
 

 Helt nöjd ..............................................  1 
 Mycket nöjd .........................................  2 
 Någorlunda nöjd ..................................  3 
 Varken nöjd eller missnöjd ..................  4 
 Någorlunda missnöjd...........................  5 
 Mycket missnöjd ..................................  6 
 Helt missnöjd .......................................  7 
 Kan inte säga ......................................  8 
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46. Vad anser du om följande påståenden? 

 Välj bara ett alternativ på varje rad. 
 

 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma 

eller annan 
åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

Kan inte 
säga 

a) Jag är redo att jobba mer än vad som krävs 
för att hjälpa min arbetsgivare att nå 
framgång. .........................................................  1 2 3 4 5 8 

b) Jag är stolt över att få arbeta för min 
nuvarande arbetsgivare. ....................................  1 2 3 4 5 8 

c) Jag arbetar hellre i den här organisationen än 
på någon annan arbetsplats, även om jag 
skulle tjäna betydligt mer där. ...........................  1 2 3 4 5 8 

 
 

47. Tänk på ditt huvudsakliga arbete, oberoende av företaget eller organisationen som du arbetar i. 
 Vad anser du om följande påståenden? 

Välj bara ett alternativ på båda raderna. 
 

 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma 

eller annan 
åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

Kan inte 
säga 

a) Om jag hade möjlighet skulle jag byta till ett 
annat arbete än mitt nuvarande .......................  1 2 3 4 5 8 

b) Jag är stolt över den typ av arbete som jag har  1 2 3 4 5 8 
 
 

48. Hur lätt eller svårt skulle det vara för dig att hitta ett nytt jobb som skulle vara minst lika bra som 
  ditt nuvarande? Välj bara ett alternativ. 
 

 Mycket lätt .....................................................  1 
 Ganska lätt ....................................................  2 
 Varken lätt eller svårt .....................................  3 
 Ganska svårt .................................................  4 
 Mycket svårt ..................................................  5 
 Kan inte säga ................................................  8 

 
 

49. Allt som allt hur sannolikt är det att du försöker hitta ett nytt jobb i ett annat företag eller 
 en annan organisation under de följande 12 månaderna? 

 Välj bara ett alternativ. 
 

 Mycket sannolikt ............................................  1 
 Sannolikt ........................................................  2 
 Osannolikt .....................................................  3 
 Mycket osannolikt ..........................................  4 
 Kan inte säga ................................................  8 

 
 

50. I vilken mån, om alls, oroar du dig för att mista ditt jobb? 

 Välj bara ett alternativ. 
 

 Jag oroar mig väldigt mycket ........................  1 
 Jag oroar mig ganska mycket .......................  2 
 Jag oroar mig lite ...........................................  3 
 Jag oroar mig inte alls ...................................  4 
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51. Vad anser du om följande påståenden? 

Välj bara ett alternativ på varje rad. 
 

För att undvika arbetslöshet skulle jag vara 
redo att...  
 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma 

eller annan 
åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

Kan inte 
säga 

a) acceptera ett arbete som kräver nya 
färdigheter ........................................................  1 2 3 4 5 8 

b) acceptera ett arbete med mindre lön ................  1 2 3 4 5 8 
c) acceptera en visstidsanställning .......................  1 2 3 4 5 8 
d) acceptera en längre väg till arbetet ...................  1 2 3 4 5 8 
e) byta bostadsort i Finland ...................................  1 2 3 4 5 8 
f) flytta till ett annat land ........................................  1 2 3 4 5 8 

 
 

52.  Har du under de senaste 12 månaderna haft något annat förvärvsarbete utöver din huvudsyssla? 

 Välj bara ett alternativ. 
 

 Ja, under hela perioden ............  1 → Gå till fråga 53. 
 Ja, största delen av tiden ..........  2 → Gå till fråga 53. 
 Ja, en del av tiden .....................  3 → Gå till fråga 53. 
 Nej .............................................  4 → Gå till fråga 67. 

 
 

53. Hur mycket tjänade du totalt i bisysslor jämfört med i din huvudsyssla under de senaste 12 
 månaderna? 

 Välj bara ett alternativ. 
 

 I bisysslor tjänade jag...  
 Mycket mindre än i huvudsyssla ..............................  1 
 Mindre än i huvudsyssla ...........................................  2 
 Ungefär lika mycket som i huvudsyssla ...................  3 
 Mer än i huvudsyssla................................................  4 
 Mycket mer än i huvudsyssla ...................................  5 
 Kan inte säga ...........................................................  8 

 
 
Ifall du inte förvärvsarbetar för närvarande, svara på frågorna 54–66. 
Om du förvärvsarbetar, gå till fråga 67. 
 
 

54.  Har du någonsin förvärvsarbetat under ett års tid eller längre? 
 

 Ja ........................  1 → Gå till fråga 55. 
 Nej ......................  2 → Gå till fråga 58. 

 
 

55. När slutade ditt senaste förvärvsarbete? 

    a)  år      __________ 

    b)  månad  __________ 
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56. Hur nöjd var du med ditt senaste arbete? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Helt nöjd .....................................................................  1 
 Mycket nöjd ................................................................  2 
 Någorlunda nöjd .........................................................  3 
 Varken nöjd eller missnöjd .........................................  4 
 Någorlunda missnöjd ..................................................  5 
 Mycket missnöjd .........................................................  6 
 Helt missnöjd ..............................................................  7 
 Kan inte säga .............................................................  8 

 
 

57. Vilken var den huvudsakliga orsaken till att förvärvsarbetet upphörde? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Jag uppnådde pensionsåldern ...................................  1 
 Jag blev frivilligt förtidspensionerad ...........................  2 
 Jag blev förtidspensionerad, men inte frivilligt ...........  3 
 Jag blev (permanent) arbetsoförmögen .....................  4 
 Min arbetsplats lades ned ..........................................  5 
 Jag blev uppsagd .......................................................  6 
 Mitt arbetskontrakt gick ut ..........................................  7 
 Familjeskäl .................................................................  8 
 Jag gifte mig ...............................................................  9 

 
 

58.  Skulle du vilja ha ett förvärvsarbete, antingen nu eller i framtiden? 
 

 Ja ........................  1 → Gå till fråga 59. 
 Nej ......................  2 → Gå till fråga 65. 

 
 

59. Hur sannolikt skulle det vara att du hittade ett nytt jobb? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Mycket sannolikt .........................................................  1 
 Sannolikt .....................................................................  2 
 Osannolikt ..................................................................  3 
 Mycket osannolikt .......................................................  4 
 Kan inte säga .............................................................  8 

 
 

60. Hur mycket oroar du dig för att du eventuellt inte hittar något jobb? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Jag oroar mig väldigt mycket .....................................  1 
 Jag oroar mig ganska mycket ....................................  2 
 Jag oroar mig lite ........................................................  3 
 Jag oroar mig inte alls ................................................  4 
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61. Vad anser du om följande påståenden? 

Välj bara ett alternativ på varje rad. 
 

För att få ett jobb skulle jag vara redo att...  
 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma eller 
annan åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

Kan inte 
säga 

a) acceptera ett arbete som kräver nya 
färdigheter  ....................................................  1 2 3 4 5 8 

b) acceptera ett arbete med låg lön ...................  1 2 3 4 5 8 
c) acceptera en visstidsanställning....................  1 2 3 4 5 8 
d) acceptera en lång väg till arbetet ..................  1 2 3 4 5 8 
e) byta bostadsort i Finland ...............................  1 2 3 4 5 8 
f) flytta till ett annat land ....................................  1 2 3 4 5 8 

 
 

62. Har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande för att hitta ett jobb? 

Välj bara ett alternativ på varje rad. 
 

 

Nej Ja, en 
eller två 
gånger 

Ja, fler än 
två gånger 

a) Anmält dig som arbetssökande vid arbetskraftsbyrån? ......................  1 2 3 

b) Anmält dig som arbetssökande vid en privat arbetsförmedling? ..........  1 2 3 
c) Svarat på platsannonser? .....................................................................  1 2 3 
d) Satt in en annons i en tidning eller på internet för att få ett jobb? .........  1 2 3 
e) Kontaktat arbetsgivare direkt i jobbsökningssyfte? ...............................  1 2 3 
f) Bett släktingar, vänner eller kolleger om hjälp för att hitta ett jobb? .....  1 2 3 

 
 

63. Har du under de senaste 12 månaderna deltagit i utbildning för att utveckla din yrkesskicklighet? 
 Ja ...............................  1  
 Nej .............................  2  
 

Kan inte säga ............  8  
 
 

64. Söker du jobb för tillfället? 

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

 
 

65. Vilken är din främsta utkomstkälla? Omfattar också mat, kläder och bostad. 

 Välj bara ett alternativ. 

 Utkomst av min nuvarande make/maka eller sambo .............  1 
 Utkomst av andra familjemedlemmar .....................................  2 
 Pension (arbetspension eller folkpension) .............................  3 
 Arbetslöshetsersättning ..........................................................  4 
 Utkomststöd eller socialbidrag ...............................................  5 
 Tillfälliga anställningsförhållanden .........................................  6 
 Studielån, -stöd eller -stipendium ...........................................  7 
 Besparingar ............................................................................  8 
 Kapital- eller hyresinkomster ..................................................  9 
 Andra källor ............................................................................  10 
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66. Hur mycket oroar du dig för att du eventuellt ska mista din främsta utkomstkälla? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Jag oroar mig väldigt mycket ..........................  1 
 Jag oroar mig ganska mycket .........................  2 
 Jag oroar mig lite .............................................  3 
 Jag oroar mig inte alls .....................................  4 

 
 

67. Har det skett följande förändringar i ditt liv under de senaste fem åren? 

Välj bara ett alternativ på varje rad. 
 

 
 

Nej Ja, en 
gång 

Ja, två 
gånger 

Ja, tre 
gånger 

Ja, fler 
än tre 
gånger 

Kan inte 
säga 

a) Jag var arbetslös utan avbrott över tre 
månader ...........................................................  1 2 3 4 5 8 

b) Jag bytte arbetsplats .........................................  1 2 3 4 5 8 
c) Jag bytte yrke ....................................................  1 2 3 4 5 8 
d) Jag blev företagare eller yrkesutövare ..............  1 2 3 4 5 8 
e) Jag tog en bibefattning ......................................  1 2 3 4 5 8 

 
 

68. Vad anser du om följande påståenden? 

 Välj bara ett alternativ på båda raderna. 

 

 
 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma 

eller annan 
åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

Kan inte 
säga 

a) Det är till fördel för Finlands ekonomi att de 
som fyllt 60 år eller är äldre jobbar ................  1 2 3 4 5 8 

b) Om de som fyllt 60 år eller är äldre jobbar tar 
de jobben från yngre ......................................  1 2 3 4 5 8 

 
 
 
 

Till sist några bakgrundsfrågor 
 

 
69. Är du eller har du varit medlem i något fackförbund? 

 Jag är för närvarande medlem .........................................  1 
 Jag har varit medlem, men är inte för närvarande ...........  2 
 Jag har aldrig varit medlem ..............................................  3 
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70. Hör du till någon kyrka eller religiöst samfund? 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Evangelisk-lutherska kyrkan ..................................................  1 
 Ortodoxa kyrkan .....................................................................  2 
 Katolska kyrkan ......................................................................  3 
 Annan kristen kyrka eller annat kristet samfund ....................  4 
 Judisk församling/samfund ....................................................  5 
 Islamisk församling/samfund ..................................................  6 
 Buddhistisk församling/samfund ............................................  7 
 Hinduisk församling/samfund .................................................  8 
 Jag hör till något annat asiatiskt religionssamfund ................  9 
 Jag hör till något annat religionssamfund ..............................  10 
 

Jag hör inte till kyrkan eller till ett religionssamfund ..............  11 
 
 

71. Om bröllop, begravningar o.d. inte beaktas, hur ofta deltar du i gudstjänster, kyrkliga 
  förrättningar eller religiösa möten? 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Flera gånger i veckan eller oftare ..........................................  1 

 En gång i veckan ...................................................................  2 

 Två till tre gånger i månaden .................................................  3 

 En gång i månaden ................................................................  4 

 Flera gånger om året .............................................................  5 

 Årligen ....................................................................................  6 

 Mer sällan än en gång om året ..............................................  7 

 Aldrig ......................................................................................  8 
 
 

72. I vårt samhälle finns det vissa samhällsklasser som uppfattas som högre och andra som 
  uppfattas som lägre. Här hittar du en skala som beskriver samhällelig ställning. Var skulle du 
  placera dig själv på skalan, där 10 anger den högsta klassen och 1 den lägsta? 

Ringa in bara ett nummer. 
 

 Den högsta klassen ...................  10 
  9 
  8 
  7 
  6 
  5 
  4 
  3 
  2 
 

Den lägsta klassen .....................  1 
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73.  Ibland avstår vissa människor från att rösta av olika skäl. Röstade du i det senaste riksdagsvalet 
  i april 2015? 
 

 Ja ............................................  1  
 Nej ..........................................  2 → Fortsätt med fråga 75. 
 

Jag hade inte rösträtt .............  3 → Fortsätt med fråga 75. 
 
 

74. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2015? 
Ringa in bara ett alternativ. 

 

 Samlingspartiet (SAML) ....................................  1 
 Sannfinländarna (SAF) ......................................  2 
 Svenska folkpartiet (SFP) .................................  3 
 Centerpartiet (CENT) ........................................  4 
 Kristdemokraterna (KD) ....................................  5 
 Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) .........  6 
 Vänsterförbundet (VÄNST) ...............................  7 
 Gröna förbundet (GRÖNA) ...............................  8 
 Annat parti eller annan gruppering ....................  9 
 

Vill inte säga ......................................................  10 
 Kan inte säga ....................................................  11 

 
 

75. Hur många personer bor vanligen i ditt hushåll, inklusive dig själv? 

 a) Sammanlagt ..............  _____ personer 

         av vilka:   

 b) 18-åriga eller äldre ..................  _____ personer 

 c) 7–17-åriga ..............................  _____ personer 

 d) 6-åriga eller yngre  ..................  _____ personer 

 e) Hur gammalt är det yngsta 
    barnet som bor i ditt hushåll? 

_____ år 
 
 

76. Vilken är din genomsnittliga månadsinkomst före skatt (=bruttoinkomster) inklusive 
kapitalinkomster och alla sociala förmåner? 

 

   euro i månaden 
 
 

 
→ Om du bor ensam, gå till fråga 78. 
 
 
77. Vilken är ditt hushålls genomsnittliga, sammanlagda månadsinkomst före skatt 

(=bruttoinkomster) inklusive kapitalinkomster och alla sociala förmåner? 
 

   euro i månaden 
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78. Är du för närvarande… 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 Gift ...................................................................................  1 
 Sambo .............................................................................  2 
 I registrerat partnerskap ..................................................  3 
 Separerad från min make/maka/registrerade partner 

(men fortfarande lagligen gift/i ett registrerat 
partnerskap).....................................................................  4 

 Skild från min make/maka/registrerade partner ..............  5 
 Änka/änkling/registrerad partner avliden .........................  6 
 Jag har aldrig varit gift/levt i ett registrerat partnerskap ..  7 

 Inget av dessa .................................................................  8 
 
 

79. Bor du… 

Ringa in bara ett alternativ. 
 

 i centrum av en stor stad .................................................  1 
 i en förort till eller i närheten av en stor stad ...................  2 
 i en annan stad ................................................................  3 
 i en by eller i en tätort på landsbygden ............................  4 
 i glesbygden på landet .....................................................  5 

 
 
80.  Till vilken av följande grupper tycker du att du hör? 

Ringa in ett eller högst två alternativ 
 

 Finskspråkiga................................................................. 1 
 

Svenskspråkiga ............................................................. 2 
 Samer ............................................................................ 3 
 Romer ............................................................................ 4 
 Estländare ...................................................................... 5 
 Ryssar ............................................................................ 6 
 Svenskar ........................................................................ 7 
 

Somalier ......................................................................... 8 
 Invandrare ...................................................................... 9 
 Återflyttare ..................................................................... 10 
 

Annan, vilken? ______________________________ .. 11 
 
 
81a.   I vilket land är din far född? 
 
  _________________________________________________________________________________ 
 
 
81b.   I vilket land är din mor född? 
 
  _________________________________________________________________________________ 
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Kommer du ännu att tänka på något som du vill lyfta fram här? 
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 

Skicka enkätblanketten i det bifogade svarskuvertet till Statistikcentralen. 
Portot är betalt. 

 
Var med i utlottningen av en surfplatta. 

Vinnaren underrättas personligen. 


