
KYSELYLOMAKE: FSD3217 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2016: SUOMEN AINEISTO

QUESTIONNAIRE: FSD3217 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2016: FINNISH DATA

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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STATISTIKCENTRALEN
– producerar statistik över samhällets olika delområden  
– stöder informationsbaserat beslutsfattande
– främjar användningen av statistisk information 
– skapar förutsättningar för forskning

FAKTA INFÖR FRAMTIDEN – 
TILLFÖRLITLIG STATISTIK TILL 
NYTTA FÖR KUNDERNA

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Postadress: 00022 Statistikcentralen
Telefon: 029 551 1000
STAT.FI

www.facebook.com/Tilastotohtori

https://twitter.com/tilastokeskus

https://www.instagram.com/tilastokeskus

FRÅGA OSS!
Vi ger gärna mer information om undersökningen.
 
ÅBO UNIVERSITET: 
Professor Heikki Ervasti, tfn (02) 333 5706
heikki.ervasti@utu.fi

STATISTIKCENTRALEN:
Forskare Anna-Kaarina Potila, tfn 029 551 2680
anna-kaarina.potila@stat.fi

Forskare Marika Jokinen, tfn 029 551 3270
marika.jokinen@stat.fi

HTTP://TILASTOKESKUS.FI//ESS_SV

VARFÖR BORDE DU DELTA?
Din åsikt är betydelsefull! Det är mycket viktigt att  
du deltar, eftersom du representerar din region och  
åldersgrupp i undersökningen. Av statistiska skäl  
kan vi inte byta ut dig mot någon annan person.  
Genom att delta i intervjun deltar du också i utlott-
ningen av presentkort och en iPad surfplatta!

VARFÖR GÖRS 
UNDERSÖKNINGEN?
Det är viktigt att medborgarna får en möjlighet  
att säga vad de tycker om samhället där de lever.  
Uppgiftslämnarna har också tyckt att det har  
varit intressant att delta i undersökningen. Under-
sökningen behövs för att få en tillräckligt heltäck-
ande bild av förändringarna i samhället och för att 
förstå dem bättre. De insamlade uppgifterna om  
finländarnas åsikter utnyttjas av forskare, besluts- 
fattare och medier.
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VAD UNDERSÖKER VI?

Undersökningen Värderingar och åsikter i Finland är en 
del av ett omfattande internationellt forskningsprojekt 
(European Social Survey), som omfattar 30 länder. Upp-
gifterna samlas in genom intervjuer. Frågorna gäller t.ex. 
välbefinnande och sociala relationer samt medborgarnas 
syn på miljöfrågor.  

Åbo universitet ansvarar för Finlands del av undersökningen 
och Finlands Akademi för finansieringen. Statistikcentralen 
samlar in intervjumaterialet redan för åttonde gången. 

Undersökningen görs i de flesta europeiska länder och på 
så sätt får man värdefulla jämförelseuppgifter om skillna-
derna mellan länderna och deras invånares åsikter. Det 
internationella perspektivet gör undersökningen unik. 
Uppgifterna publiceras i slutet av år 2017.

VARFÖR BLEV JUST DU VALD?

Det vore mycket dyrt och svårt att undersöka alla fin-
ländares åsikter genom intervjuer. Därför har 3 400 per-
soner som är 15 år eller äldre valts ut för undersökningen 
på statistiska grunder. Du är med i det här urvalet och 
representerar omkring 1 300 finländare i din ålder. De 
uppgifter du lämnar är oersättliga och förbättrar resulta-
tens tillförlitlighet.

VAD BEHÖVER DU GÖRA?

Det är lätt att delta och du behöver inte förbereda dig 
för intervjun. En statistikintervjuare kontaktar dig för att 
komma överens om en intervju.

UPPGIFTERNA ÄR KONFIDENTIELLA

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sam-
manställer statistik och gör utredningar som gäller sam-
hällsförhållanden. Statistikcentralens anställda har enligt 
lagen tystnadsplikt. Undersökningsmaterialet komplette-
ras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material 
som Statistikcentralen har tillgång till. 

Innan datamaterialet överlämnas till forskare, Finlands 
samhällsvetenskapliga dataarkiv och det internationella 
informationsarkivet raderas alla uppgifter som kan möj-
liggöra identifiering av en enskild uppgiftslämnare. Un-
dersökningsresultaten publiceras i statistiktabeller och 
diagram där det inte är möjligt att urskilja uppgifter som 
enskilda personer lämnat. 
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Värderingar och åsikter i Finland 2016 
 
Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns 
rätt. 
 
MEDIA 
A1_tun Hur mycket tid använder du åt att läsa, titta eller lyssna på nyheter om politik och aktualiteter 

under en vanlig dag? 

Ge ditt svar i timmar och minuter. 

timmar 0-24 

 
A1_min Hur mycket tid använder du åt att läsa, titta eller lyssna på nyheter om politik och aktualiteter 

under en vanlig dag? 

Ge ditt svar i timmar och minuter. 

minuter 0-59 

 
(Vill inte säga) 
(Kan inte säga) 
  
A2. Kort 1. Internet kan användas med olika typer av apparater såsom datorer, surfplattor och 

smarttelefoner. Hur ofta använder du internet med dessa eller vilka som helst andra apparater, 

antingen för arbete eller personligt bruk? 

 
Aldrig  1 → A4 
Endast då och då 2 → A4 
Några gånger i veckan 3 → A4 
De flesta dagar 4 
Varje dag  5 
(Vill inte säga) 
(Kan inte säga) 
 
Fråga A3 om A2 = 4 eller 5  
A3_tun Ungefär hur mycket tid ägnar du en vanlig dag åt att använda internet med dator, surfplatta 

eller smarttelefon, antingen för arbete eller för personligt bruk? 

Ge ditt svar i timmar och minuter. 

timmar 0-24 

A3_min Ungefär hur mycket tid ägnar du en vanlig dag åt att använda internet med dator, surfplatta 

eller smarttelefon, antingen för arbete eller för personligt bruk?  



 

Ge ditt svar i timmar och minuter. 

minuter 0-59 

 
FRÅGA ALLA 

SOCIAL TILLTRO 

A4. (M) Kort 2. Skulle du 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? Använd kort. 

Man kan inte vara nog försiktig 0 ---------- 10 Man kan lita på de flesta människor 
 
A5. (M) Kort 3. Använd kort. Tror du att de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de fick 

chansen eller skulle de försöka vara ärliga och rättvisa? 

De flesta människor skulle försöka utnyttja mig 0 ---------- 10 De flesta människor skulle försöka                      
                                                                                                    vara ärliga och rättvisa  
A6. (M) Kort 4. Skulle du säga att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma mot andra eller 

att de främst ser till sig själva? Använd kort. 

Människor ser främst till sig själva 0 ------ 10 Människor söker för det mesta vara hjälpsamma 
 
(Vill inte säga) 
(Kan inte säga) 
 
POLITIK 
Nu frågor om politik. 
 
B1. (M) Hur intresserad är du av politik: 

LÄS HÖGT: 

Mycket intresserad 1 

Ganska intresserad 2 

Inte särskilt intresserad 3 

Inte alls intresserad?        4 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 
B2. (M) Kort 5. I vilken grad anser du att det politiska systemet i Finland tillåter människor som du 

att säga sin mening om vad regeringen gör? 

Använd kort 5. 



 

 

Inte alls  1 

Mycket lite                2 

Någorlunda               3 

Mycket                      4 

Ytterst mycket          5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

B3. (M) Kort 6. Hur kunnig anser du dig vara för att anta en aktiv roll i en grupp som är involverad i 

politiska frågor? 

Använd kort 6. 

 

Inte alls kunnig 1 

Litet kunnig             2 

Ganska kunnig         3 

Mycket kunnig        4 

Fullt kunnig            5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

B4. (M) Kort 7. Och i vilken grad anser du att det politiska systemet i Finland tillåter människor som 

du att påverka politiken? 

Använd kort 7. 

Inte alls  1 

Mycket lite            2 

Någorlunda           3 

Mycket                  4 

Ytterst mycket      5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

B5. (M) Kort 8. Och hur säker är du på din egen förmåga att delta i politik? 

Använd kort 8. 



 

 

Inte alls säker 1    

Litet säker  2 

Ganska säker  3 

Mycket säker  4 

Fullt säker  5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

Kort 9. (M) Använd detta kort och berätta på en skala från noll till tio hur stor tillit du personligen 

har till var och en av följande institutioner. Noll betyder att du inte har någon tillit alls till den 

institutionen, 10 att du har full tillit:  

 

B6. (M) Finlands riksdag? 

B7. (M) Rättsväsendet? 

B8. (M) Polisen? 

B9. (M) Politikerna? 

B10. (M) Politiska partierna? 

B11. (M) Europaparlamentet? 

B12. (M) FN, Förenta Nationerna? 

 

Jag har ingen tillit alls 0 ------------- 10 Jag har fullständig tillit 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

B13. En del människor röstar inte nuförtiden, av en eller annan anledning. Röstade du i det senaste 

riksdagsvalet i april 2015? 

Röstberättigad 18 år senast på valdagen 19.4.2015.  

Ja  1 

Nej  2 → B15 

Ingen rösträtt                 3 → B15 

(Vill inte säga) → B15 

(Kan inte säga) → B15 

 



 

B14. Vilket parti röstade du på i det valet? 

Samlingspartiet   1       

Svenska Folkpartiet i Finland                 2 

Centern i Finland                                    3 

Sannfinländarna                                      4 

Kristdemokraterna i Finland                   5 

Förändring 2011                                     6 

Piratpartiet                                              7 

Självständighetsparti                             8 

Köyhien Asialla                                    9 

Gröna Förbundet                                   10 

Finlands Socialdemokratiska parti       11 

Vänsterförbundet                                  12 

Finlands kommunistiska parti               13 

Kommunistiska Arbetarpartiet             14 

Finlands Arbetarparti                            15 

Något annat                                           16 → B14b 

 

B14b om B14 =16 

B14b. Vilket annat?   

 

FRÅGA ALLA 

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

du under de 12 senaste månaderna gjort något av följande? Har du… 

LÄS HÖGT: 

B15. …kontaktat en politiker eller en statlig eller kommunal tjänsteman?  

Skötseln av personliga ärenden omfattas inte av frågan. 

B16. …arbetat i ett politiskt parti eller en politisk grupp? 

B17. …arbetat i en annan organisation eller förening? 

Vilken som helst organisation eller förening (t.ex. hobbyklubb), den behöver inte ha med politik att 

göra. 

B18. …använt eller synliggjort kampanjmaterial, t.ex. en knapp, dekal el.dyl.? 

B19. …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. Också internetadresser tas med. 

B20. …deltagit i en laglig demonstration? 

B21. …bojkottat, dvs. låtit bli eller undvikit att köpa vissa produkter? 

B22. …lagt ut eller delat något som gäller politik på internet, t.ex. i en blogg, per e-post eller på 

sociala medier såsom Facebook eller Twitter? 

 

Ja    1 

Nej  2 

 

B23. (M) Finns det ett särskilt politiskt parti som känns närmare ditt politiska ståndpunkt än andra 

partier?  

Ja  1 

Nej  2 → B26 

(Vill inte säga)    → B26 

(Kan inte säga)    → B26 

 

B24. Vilket parti?  

 

Samlingspartiet   1       

Svenska Folkpartiet i Finland                 2 

Centern i Finland                                    3 

Sannfinländarna                                      4 

Kristdemokraterna i Finland                   5 

Förändring 2011                                     6 

Piratpartiet                                              7 

Självständighetsparti                             8 

Köyhien Asialla                                    9 

Gröna Förbundet                                   10 

Finlands Socialdemokratiska parti       11 

Vänsterförbundet                                  12 

Finlands kommunistiska parti               13 

Kommunistiska Arbetarpartiet             14 

Finlands Arbetarparti                            15 



 

Något annat                                           16 → B24b 

 

B24b om B24=16 

B24b. Vilket annat? 

 

B25 om B24=1–16 

B25. (M) Hur nära stor du detta parti. Känner du att du står: 

 

Mycket nära       1 

Ganska nära       2 

Inte så nära        3 

Inte alls nära?    4 

 

FRÅGA ALLA 

B26. (M) Kort 10. I politiska sammanhang brukar man ibland tala om ’vänster’ och ’höger’. Använd 

kort. Var skulle du placera dig på skalan där noll står för vänstern och tio för högern? 

Använd kort 10. 

Vänstern 0 ----------------- 10 Högern 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

B27. (M) Kort 11. Hur nöjd är du med ditt liv i stort sett nuförtiden. Använd kort, där noll innebär 

extremt missnöjd och 10 extremt nöjd. 

B28. (M) Fortfarande kort 11. På det hela taget, hur nöjd är du med den ekonomiska situationen i 

Finland i dagens läge? 

B29. (M) Fortfarande kort 11. Hur nöjd är du med Finlands nuvarande regering och hur den sköter 

sitt jobb? 

B30. (M) Fortfarande kort 11. Hur nöjd är du med hur demokratin fungerar i Finland? 

 

Exremt missnöjd 0 -------------- 10 Extremt nöjd 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 



 

B31. (M) Använd kort 12. Vad tycker du om utbildningssystemet i dagens Finland (eller om nivån på 

utbildningen)? Vilket kriterium som helst duger. 

 

B32. (M) Fortfarande kort 12. Vad anser du om nivån på hälsovårdstjänsterna i dagens Finland? 

Vilket kriterium som helst duger. 

 

Extremt dålig 0 -------- 10 Extremt bra  

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

Kort 13. Ange med hjälp av detta kort i vilken grad du är av samma åsikt eller av annan åsikt i 

följande påståenden. 

B33. (M) Regeringen och riksdagen borde vidta åtgärder för at minska inkomstskillnaderna? 

B33a. (M) När det är ont om arbete bör män ha större rätt till arbete än kvinnor?  

B34. (M) Homosexuella män och kvinnor bör få leva sina egna liv som de själva vill? 

B35. (M) Jag skulle skämmas om en nära familjemedlem var homosexuell eller lesbisk. 

B36. (M) Homosexuella och lesbiska par borde ha samma rätt att adoptera barn som heterosexuella 

par. 

 

Helt av samma åsikt                                           1 

Av samma åsikt                                                  2 

Varken av samma åsikt eller av annan åsikt      3 

Av annan åsikt                                                    4 

Helt av annan åsikt                                             5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

B37. (M) Kort 14. 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 din inställning? 

 

Integrationen har redan gått för långt 0 -------- 10 Integrationen bör fördjupas 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 



 

 

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

Finland. 

 

B38. (M) Kort 15. I vilken utsträcking tycker du att Finland bör tillåta människor av samma ras eller 

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

Använd kort 15. 

 

B39. (M) Fortfarande kort 15. Och vad tycker du då det gäller människor av en annan ras eller 

etnisk tillhörighet än majoriteten av Finlands befolkning? 

Använd kort 15. 

 

B40. (M) Fortfarande kort 15. Vad anser du då det gäller människor från de fattigare länderna 

utanför Europa (och deras inflyttning i Finland)? 

Använd kort 15. 

 

Borde tillåta många              1 

Borde tillåta ganska många  2 

Borde tillåta bara några        3 

Borde inte tillåta alls            4 

 

B41. (M) Kort 16. Skulle du säga att det i allmänhet är bra eller dåligt för Finlands ekonomi att 

människor från andra länder flyttar till Finland? 

Använd kort 16. 

Dåligt för ekonomin 0 --------- 10 Bra för ekonomin 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

B42. (M) Kort 17.  Tror du att kulturlivet i Finland i allmänhet undergrävs eller berikas av att 

människor från andra länder flyttar till Finland? 

Använd kort 17. 

Det kulturella livet undergrävs 0 ----------- 10 Det kulturella livet berikas 

(Vill inte säga) 



 

(Kan inte säga) 

 

B43. (M) Kort 18. Blir Finland ett bättre eller sämre land att leva i av att människor från andra länder 

flyttar hit? 

Använd kort 18. 

Ett sämre land att leva i 0 --------------- 10 Ett bättre land att leva i  

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

VÄLBEFINNANDE OCH SOCIAL FÖRMÅGA 

Nu följer några frågor om ditt liv. 

C1. (M) Kort 19. Allmänt taget, hur lycklig skulle du säga att du är? 

Använd kort 19. 

Extremt olycklig 0 ------- 10 Extremt lycklig 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

C2. (M) Kort 20. Använd kort och berätta hur ofta umgås du med vänner, släktningar 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 i veckan. 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 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 



 

C3. (M) Kort 21. Hur många personer, om någon, har du som du kan diskutera intima och personliga 

frågor med. Välj ditt svar på kort? 

 

Inga  0 

1                             1 

2                             2 

3                             3 

4-6                         4 

7-9                         5 

10 eller mer           6 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

C4. (M) Kort 22. Hur ofta deltar du i olika former av sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter jämfört 

med andra människor i din ålder?  

Använd kort 22. 

 

Mycket mera sällan än de flesta        1 

Mera sällan än andra                          2 

Ungefär lika mycket                           3 

Oftare än andra                                   4 

Mycket oftare an andra                      5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

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

åren? Med överfall avses fysiskt våld.  

 

Ja 1 

Nej 2 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 



 

C6. (M) Hur trygg känner du dig – eller skulle du känna dig – att gå ensam i ditt bostadsområde efter 

mörkrets inbrott: 

LÄS HÖGT: 

 

Mycket trygg  1 

Trygg                    2 

Otrygg                   3 

Mycket otrygg? 4 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

C7. (M) Hurdant är ditt allmänna hälsotillstånd? Skulle du säga att det är: 

LÄS HÖGT: 

 

Mycket bra  1 

Bra                                2 

Hyfsat                           3 

Dålig                             4 

Eller mycket dålig?       5   

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

C8. Hindras du på något sätt i dina 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 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

 

 



 

Människor kan ha olika starka känslomässiga band till landet där de bor och till Europa. 

 

C9. (M) Kort 23. Hur starka känslomässiga band har du till Finland. Välj ett tal på skalan mellan 0 

och 10, där 0 betyder att du inte har några känslomässiga band och 10 betyder att du har mycket starka 

känslomässiga band? 

Använd kort 23. 

Inga känslomässiga band 0 -------- 10 Mycket starka känslomässiga band 

 

C10. (M) Fortfarande kort 23. Och hur starka känslomässiga band har du till Europa? 

Använd kort 23. 

Inga känslomässiga band 0 -------- 10 Mycket starka känslomässiga band 

 

C11. (M) Anser du dig tillhöra någon särskild religion eller något samfund? 

 

Ja  1 

Nej  2 → C13 

(Vill inte säga) → C13 

(Kan inte säga) → C13 

 

C12. Vilken? 

Om det gäller fler än en, anteckna det alternativ som uppgiftslämnaren upplever att står henne/honom 

närmast. 

10=Islam: sunnit, shiat, druusit ; 11=Muu protestanttinen suuntaus: anglikaanit, babtistit, 

kongregationalistit, reformoitu kirkko/presbyteerit ; 13=Itämaiset uskonnot: buddhalaisuus, 

hindulaisuus, sikhismi, shintolaisuus, taolaisuus, konfutselaisuus. 

 

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 

Islamistiska församlingarna         10 

Annan protestantisk inriktning   11 

Annan kristen                              12 

Österländska religioner              13 

Annan icke-kristen                     14 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

C13 om C11 = 2, 7 eller 8  

C13. (M) Har du någonsin tidigare ansett dig tillhöra någon särskild religion eller något samfund? 

 

Ja  1 

Nej                  2 → C15 

Vill inte säga   7 → C15 

Kan inte säga      → C15 

 

 

C14 om C13=1 

C14. Vilken?  

Om det gäller fler än en, anteckna det alternativ som uppgiftslämnaren upplever att står henne/honom 

närmast. 

10=Islam: sunnit, shiat, druusit ; 11=Muu protestanttinen suuntaus: anglikaanit, babtistit, 

kongregationalistit, reformoitu kirkko/presbyteerit ; 13=Itämaiset uskonnot: buddhalaisuus, 

hindulaisuus, sikhismi, shintolaisuus, taolaisuus, konfutselaisuus. 

 

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 

Islamistiska församlingarna         10 

Annan protestantisk inriktning   11 

Annan kristen                              12 

Österländska religioner              13 

Annan icke-kristen                     14 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

FRÅGA ALLA 

C15. (M) Kort 24. Avsett om du tillhör någon särskild religion eller inte, hur religiös skulle du säga 

att du är. Använd kort? 

Använd kort 24. 

Inte alls religiös 0 ------ 10 Mycket religiös 

 

C16. Kort 25. Förutom särskilda tillfällen såsom bröllop och begravningar, ungefär hur ofta deltar du 

i religiösa sammankomster nuförtiden. Använd kort? 

Använd kort 25. 

 

C17. Fortfarande kort 25. Förutom när du deltar i en religiös sammankomst, hur ofta, om någonsin, 

ber du. Använd kort? 

Använd kort 25. 

 

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 

C18. (M) Skulle du säga att du tillhör en grupp som är diskriminerad i Finland? 

 



 

Ja  1 

Nej                    2 → C20 

Vill inte säga        → C20 

Kan inte säga        → C20 

 

C19 om C18=1 

C19. (M) På vilka grunder är din grupp utsatt för diskriminering? 

INTERVJUARE: På vilka andra grunder? 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, vad?         10  

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

C19b om C19=10 

C19b. (M) På vilka andra grunder (är din grupp utsatt för diskriminering)? 

 

FRÅGA ALLA 

NATIONALITET OCH SPRÅK 

C20. Är du finländsk medborgare? 

 

Ja  1 → C22 

Nej  2 

(Vill inte säga) 7 → C22 

(Kan inte säga)    → C21 

 



 

C21. I vilket land är du medborgare? 

Skriv landets namn.  

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

FRÅGA ALLA 

C22. Föddes du i Finland? 

 

Ja  1 → C25_1 

Nej                    2 

Kan inte säga       → C25_1 

 

C23. I vilket land är du född? 

Skriv landets namn. 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

C24. För hur länge sedan flyttade du för första gången till Finland för att bo här? 

_____ 

 

FRÅGA ALLA 

C25_1. Vilket/vilka språk talar du oftast hemma? 

Högst två språk. 

C25_2. Vilket/vilka språk talar du oftast hemma? 

C26. Tillhör du 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 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

C27. Är/var din far född i Finland? 

Om far är född på ett område som hört till Finland, men som nu hör till Ryssland, anteckna ett (1). 



 

 

Ja 1 → C29 

Nej 2 

(Vill inte säga) → C29 

Kan inte säga → C29 

 

C28. I vilket land är/var far född? 

Skriv landets namn. 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

C29. Är/var din mor född i Finland? 

Om mor är född på ett område som hört till Finland, men som nu hör till Ryssland, anteckna ett (1). 

 

Ja 1 → C31 

Nej 2 

(Vill inte säga) → C31 

Kan inte säga 8 → C31 

 

C30. I vilket land är/var din mor född? 

Skriv landets namn.  

 

FRÅGA ALLA 

C31-C32 OTOS JAETAAN KOLMEEN RYHMÄÄN 

 

Människor från andra länder kommer för att bo i Finland av olika orsaker. Vissa har 

släktmässiga anknytningar. Andra kommer hit för att arbeta eller för att förenas med sina 

familjer. Andra kommer för att de lever under hot. De följande frågorna handlar om detta. 

Använd kort 26. 

Kort 26. Hur viktiga anser du att följande faktorer är när det beslutas om någon som är född, 

uppvuxen och bor utanför Finland ska få flytta hit för att bosätta sig? Till att börja med, hur viktigt är 

det att personen… 

LÄS HÖGT:  

C33. (M) Har en god utbildning? 



 

C34. (M) Fortfarande kort 26. Har en kristen bakgrund? 

C35. (M) Fortfarande kort 26. Har yrkeskunskap som Finland behöver? 

 

Inte alls viktigt 0 ------ 10 Extremt viktigt 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

→ GÅ TILL C42 

 

Människor från andra länder kommer för att bo i Finland av olika orsaker. Vissa har 

släktmässiga anknytningar. Andra kommer hit för att arbeta eller för att förenas med sina 

familjer. Andra kommer för att de lever under hot. De följande frågorna handlar om detta. 

Använd kort 27. 

C36. (M) Kort 27. Hur viktigt anser du det är att en person som är född, uppvuxen och bor utanför 

Finland har god utbildning när det beslutas om personen ska få möjligheten att flytta hit och bosätta 

sig här? 

Inte alls viktigt 0 --------- 10 Extremt viktigt 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

C37. (M) Kort 28. Hur viktigt anser du det är att en person har kristen bakgrund när det beslutas om 

huruvida personen ska få flytta hit för att bosätta sig? 

Inte alls viktigt 0 --------- 10 Extremt viktigt 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

C38. (M) Kort 29. Hur viktigt anser du det är att en person har yrkeskunskap som Finland behöver 

när det beslutas om huruvida personen ska få möjligheten att flytta hit och bosätta sig här? 

Inte alls viktigt 0 --------- 10 Extremt viktigt 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 



 

Människor från andra länder kommer för att bo i Finland av olika orsaker. Vissa har 

släktmässiga anknytningar. Andra kommer hit för att arbeta eller för att förenas med sina 

familjer. Andra kommer för att de lever under hot. De följande frågorna handlar om detta.  

 

Kort 30. Hur viktiga anser du att följande frågor ska vara när man beslutar om huruvida en person 

som är född, uppvuxen och bor utanför Finland ska få flytta hit för att bosätta sig? 

 

Till att börja med, hur viktigt är det att personen… 

LÄS HÖGT: 

C39. (M) …har en god utbildning? 

C40. (M) …har en kristen bakgrund? 

C41. (M) …har yrkeskunskap som behövs i Finland? 

 

Inte alls viktigt 0 ------- 5 Mycket viktigt 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

FRÅGA ALLA 

 

En del människor kommer till Finland och söker asylrätt hävdande att de är rädda för 

förföljelser i sitt eget land.  

 

Kort 31. Använd kort och berätta om du är av samma eller annan åsikt med följande påståenden. För 

det första:  

C42. (M) Myndigheterna bör vara generösa då de bedömer människors asylansökningar? 

C43. (M) Fortfarande kort 31. De flesta som söker asyl är egentligen inte hotade av förföljelse i sitt 

hemland?  

C44. (M) Fortfarande kort 31. De flyktingar som får asyl skall ha rätt att ta med sig sin familj? 

 

Helt av samma åsikt   1 

Av samma åsikt                         2 

Varken av samma åsikt eller av annan åsikt     3 

Nästan av annan åsikt                           4 

Helt av annan åsikt                               5 



 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

 

FRÅGA ALLA 

KLIMATFÖRÄNDRING OCH ENERGI 

Nu följer några frågor om ett annat tema. 

 

D1. (M) Kort 32. Om du planerade att köpa en större elektrisk apparat till hemmet, hur sannolikt vore 

det att du skulle köpa en av de mest energieffektiva på marknaden?   

 

Inte alls sannolikt 0 ------ 10 Mycket sannolikt 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

D2. (M) Kort 33. Det finns saker som man kan göra för att minska energiförbrukningen, så som att 

slå av strömmen till apparater som inte används, gå kortare sträckor eller använda värmesystemet eller 

luftkonditioneringen bara när de verkligen behövs. Hur ofta gör du något i ditt dagliga liv för att 

minska din energiförbrukning? 

 

Aldrig  1 

Mycket sällan 2  

Ibland   3 

Ofta   4   

Mycket ofta   5 

Alltid  6 

(Kan inte tillämpas/kan inte minska sin energiförbrukning) 7 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

D3. (M) Kort 34. Hur övertygad är du över lag att du kunde minska din energiförbrukning från 

nuvarande nivå? 

Inte alls övertygad 0 -------------- 10 Fullständigt övertygad 

(Vill inte säga) 



 

(Kan inte säga) 

 

Kort 35. Den markerade rutan upptill på detta kort visar ett antal energikällor som kunde användas i 

Finland. Se på dem en stund. 

INTERVJUARE: GE INTERVJUPERSONEN TID ATT LÄSA FÖRTECKNINGEN.  

Hur mycket av elektriciteten som förbrukas i Finland borde produceras från var och en av 

energikällorna? Välj svar bland alternativen nertill på detta kort. 

 

D4. (M) Hur mycket av elektriciteten som förbrukas i Finland borde produceras med kol? 

D5. (M) Och hur mycket med naturgas? 

D6. (M) Och hur mycket med vattenkraft av strömmande vatten i floder, dammar och hav? 

D7. (M) Hur mycket av elektriciteten som förbrukas i Finland borde produceras med kärnkraft? 

D8. (M) Och med solkraft? 

D9. (M) Och med vindkraft? 

D10. (M) Och med energi från biomassa av trä, växter och animaliskt avfall? 

 

En mycket stor mängd                               1 

En stor mängd     2 

En medelstor mängd     3 

En liten mängd     4 

Inte alls      5 

(Jag har inte hört talas om denna energikälla förut)    6 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga)       

 

D11. (M) Kort 36. Använd kort och berätta, hur oroad du är över att det kan förekomma elavbrott i 

Finland? 

 

De följande frågorna gäller energi som människor använder hemma till värme, belysning, 

matlagning och elektriska apparater. 

 

D12. (M) Hur oroad är du för att energin kan vara för dyr för många i Finland? 

D13. (M) Hur oroad är du över att Finland är för beroende av importerad energi?  



 

D14. (M) Hur oroad är du för att Finland är alltför beroende av energi som produceras med fossila 

bränslen så som olja, gas och kol? 

 

Använd kort 36. 

 

Hur oroad är du för eventuella avbrott i energiförsörjningen… 

LÄS HÖGT: 

D15. (M) …på grund av naturkatastrofer eller extrema väderförhållanden? 

D16. (M) …på grund av otillräcklig elproduktion? 

D17. (M) …på grund av tekniska störningar? 

D18. (M) Och hur oroad är du för eventuella avbrott i energiförsörjningen på grund av 

terroristattacker? 

 

Inte alls oroad  1 

Inte särskilt oroad  2 

En aning oroad  3 

Mycket oroad  4 

Ytterst oroad   5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

D19. (M) Kort 37. Du har kanske hört talas om tanken att jordens klimat håller på att förändras på 

grund av en temperaturhöjning under de senaste 100 åren. Vilken är din personliga åsikt om detta? 

Tror du att jordens klimat kommer att förändras? Välj ditt svar från detta kort. 

 

Förändras definitivt  1 →D21 

Förändras troligen  2 →D21 

Förändras troligen inte  3 →D21 

Förändras definitivt inte  4 

(Vill inte säga)   →D21 

(Kan inte säga)   →D21 

 

D21. (M) Kort 38. Hur mycket har du funderat på klimatförändringen fram till i dag? 

Inte alls  1   



 

Mycket lite  2  

Någorlunda  3  

Mycket  4  

Ytterst mycket  5  

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

Om D19= 4 → D30 

D22. (M) Kort 39. Anser du att klimatförändringen orsakas av naturliga processer, mänsklig aktivitet 

eller av både och? 

Använd kort 39. 

 

Enbart av naturliga processer    1 →D23 

Huvudsakligen av naturliga processer    2 →D23 

Ungefär lika mycket av naturliga processer som av mänsklig aktivitet 3 →D23 

Huvudsakligen av mänsklig aktivitet    4 →D23 

Endast av mänsklig aktivitet    5 →D23 

(Jag anser inte att någon klimatförändring pågår)   6 →D30 

(Vill inte säga)        →D23 

(Kan inte säga)        →D23 

 

D23. (M) Kort 40. I vilken utsträckning känner du ett personligt ansvar att försöka minska 

klimatförändringen? 

Använd kort 40. 

Inte alls 0 ---------- 10 Ytterst mycket 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

D24. (M) Kort 41. Hur oroad är du över klimatförändringen? 

Använd kort 41. 

 

Inte alls oroad  1 

Inte särskilt oroad  2 

En aning oroad  3 



 

Mycket oroad  4 

Ytterst oroad   5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

D25. (M) Kort 42. Hur bra eller dålig effekt anser du att klimatförändringen kommer att ha på 

människor runt om i världen? Välj en siffra på skalan 0 till 10, där 0 är ytterst dålig och 10 är ytterst 

bra. 

Ytterst dålig 0 ---------- 10 Ytterst bra 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

D26. (M) Kort 43. Föreställ dig nu att stora mängder människor begränsar sin energiförbrukning. Hur 

sannolikt anser du det är att detta skulle minska klimatförändringen? 

Använd kort 43. 

 

D27. (M) Fortfarande kort 43. Hur sannolikt anser du det vara att ett stort antal människor kommer 

att begränsa sin energiförbrukning för att försöka minska klimatförändringen? 

Fortfarande kort 43. 

 

D28. (M) Fortfarande kort 43. Och hur sannolikt anser du det är att regeringen i tillräckligt många 

länder kommer att vidta åtgärder för att minska klimatförändringen? 

Fortfarande kort 43. 

 

D29. (M) Fortfarande kort 43. Hur sannolikt anser du det är att en minskning av din egen 

energiförbrukning skulle bidra till att minska klimatförändringen? 

Fortfarande kort 43. 

 

Inte alls sannolikt 0 ---------- 10 Mycket sannolikt 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

FRÅGA ALLA 



 

Kort 44. I vilken utsträckning är du för eller emot följande åtgärder i Finland för att minska 

klimatförändringen? 

LÄS HÖGT: 

D30. (M) Högre skatter på fossila bränslen så som olja, gas och kol. 

Använd kort 44. 

D31. (M) (I vilken utsträckning är du för eller emot följande åtgärder i Finland för att minska 

klimatförändringen:) Använda offentliga medel för att stödja förnybar energi så som vind- och 

solenergi. 

Använd kort 44. 

D32. (M) (I vilken utsträckning är du för eller emot följande åtgärder i Finland för att minska 

klimatförändringen:) En lag som förbjuder försäljningen av de minst energieffektiva 

hushållsapparaterna. 

Använd kort 44. 

Starkt för  1 

En aning för  2 

Varken för eller mot 3 

En aning mot  4 

Starkt mot  5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 
VÄLFÄRD 

Kort 45. Använd kort och ange i vilken grad du instämmer eller inte instämmer i följande påståenden: 

E1. (M) Stora inkomstskillnader måste godtas för att man ska kunna belöna människor för skillnader i 

begåvning och flit? 

E2. (M) (Använd fortfarande kort och ange i vilken grad du instämmer eller inte instämmer i följande 

påståenden:) Förutsättningen för ett rättvist samhälle är att det inte råder några större skillnader mellan 

människorna i fråga om levnadsstandard? 

 

Instämmer helt    1 

Instämmer      2 

Varken instämmer eller instämmer inte   3 

Instämmer inte     4 



 

Instämmer inte alls    5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

E3. Kort 46. Hur många procent av alla personer i arbetsaktiv ålder som är bosatta i Finland är 

arbetslösa arbetssökande. Välj ditt svar på kortet. Om du inte är säker, ge din bästa uppskattning? 

 

0-4  1 

5-9  2 

10-14  3 

15-19  4 

20-24  5 

25-29                  6 

30-34                  7 

35-39                  8 

40-44                  9 

45-49                  10 

50 eller mer  11 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

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

närvarande. 

 

E4. Kort 47. (M) Använd kort. Hurdan levnadsstandard har pensionärerna i genomsnitt. Ange din 

uppskattning på en skala från 0 till 10, där 0 betyder mycket dålig och 10 mycket god? 

E5. Fortfarande kort 47. (M) Hurdan levnadsstandard har de arbetslösa i genomsnitt? (Ange din 

uppskattning på en skala från 0 till 10, där 0 betyder mycket dålig och 10 mycket god?) 

 

Mycket dålig 0 -------- 10 Mycket god 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 



 

Kort 48. 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 dig säga hur stort ansvar den offentliga sektorn bör ha enligt din åsikt. Ange 

din uppskattning på en skala från 0 till 10, där 0 betyder det allmänna bör inte ha något ansvar 

alls och 10 betyder det allmänna bör ha fullt ansvar. 

Använd kort 48. 

LÄS HÖGT: 

E6. (M) Garantera en skälig levnadsstandard för gamla människor? 

E7. (M) Garantera arbetslösa en skälig levnadsstandard?  

E8. (M) Garantera att barn till arbetande föräldrar har tillgång till välfungerande dagvård? 

 

Det allmänna bör inte ha något ansvar alls 0 ---- 10 Det allmänna bör ha fullt ansvar 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

Kort 49. 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.  

Använd kort. Anser du att de sociala förmånerna och tjänsterna i Finland:  

E9. (M) Innebär en alltför stor börda för samhällsekonomin? 

E10. (M) Förhindrar uppkomsten av utbredd fattigdom? 

E11. (M) Gör samhället mer jämlikt? 

E12. (M) Leder till alltför höga kostnader för företagen i form av skatter och avgifter? 

E13. (M) Gör att människor blir lata?  

E14. (M) Gör människor mindre villiga att ta hand om varandra? 

 

Helt av samma åsikt   1 

Av samma åsikt   2 

Varken av samma åsikt eller av annan åsikt      3 

Av annan åsikt   4 

Av het annan åsikt    5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 



 

E15. (M) Kort 50. När invandrare kommer till Finland, hur snabbt bör de få samma rättigheter som 

finländska medborgare. Välj det alternativ som bäst motsvarar din 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 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

Kort 51. Använd kort och ange i vilken grad du instämmer eller inte instämmer i följande påståenden: 

E16. (M) De flesta arbetslösa söker inte arbete på allvar? 

E17. (M) Fortfarande kort 51. Många låginkomsttagare får mindre än sin berättigade andel av 

förmåner och tjänster? 

E18. (M) Fortfarande kort 51. Många människor lyckas utnyttjar förmåner och tjänster som de inte är 

berättigade till? 

 

Instämmer helt    1 

Instämmer     2 

Varken instämmer eller instämmer inte   3 

Instämmer inte    4 

Instämmer inte alls    5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

E19 – E20. OTOS JAETAAN NELJÄÄN RYHMÄÄN 

 

FRÅGA OM GRUPP=1 

Kort 52. Föreställ dig en person som är arbetslös och söker arbete. Personen arbetade tidigare men 

förlorade sitt jobb och får nu arbetslöshetsunderstöd. Vad anser du att borde ske med personens 

arbetslöshetsunderstöd om… 

LÄS HÖGT: 



 

E21. (M) ...personen vägrar ta emot ett jobb på grund av att lönen är mycket lägre än personens tidigare 

lön? 

E22. (M) ...personen vägrar ta emot ett jobb på grund av att det kräver en mycket lägre utbildning än 

personen har? 

E23. (M) ...personen vägrar att regelbundet utföra obetalt arbete i sitt bostadsområde som motprestation 

för arbetslöshetsunderstödet? 

 

Personen borde förlora hela sitt arbetslöshetsunderstöd  1 

Personen borde förlora cirka hälften av sitt arbetslöshetsunderstöd  2 

Personen borde förlora en liten del av sitt arbetslöshetsunderstöd  3 

Personen borde fortfarande få hela sitt arbetslöshetsunderstöd  4 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

GÅ TILL E33 

 

FRÅGA OM GRUPP=2 

Kort. 52. Föreställ dig en person i åldern 50-59 år som är arbetslös och söker arbete. Personen har 

tidigare haft arbete, men har förlorat det och får nu arbetslöshetsunderstöd. Vad anser du att borde ske 

med personens arbetslöshetsunderstöd om… 

LÄS HÖGT: 

E24. (M) …personen vägrar ta emot ett jobb på grund av att lönen är mycket lägre  än personens tidigare 

lön? 

E25. (M) …personen vägrar ta emot ett jobb på grund av att det kräver en mycket lägre utbildning än 

personen har? 

E26. (M) …personen vägrar att regelbundet utföra obetalt arbete i sitt bostadsområde som motprestation 

för arbetslöshetsunderstödet? 

 

Personen borde förlora hela sitt arbetslöshetsunderstöd  1 

Personen borde förlora cirka hälften av sitt arbetslöshetsunderstöd  2 

Personen borde förlora en liten del av sitt arbetslöshetsunderstöd  3 

Personen borde fortfarande få hela sitt arbetslöshetsunderstöd  4 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 



 

 

GÅ TILL E33 

 

 

FRÅGA OM GRUPP=3 

Kort 52. Föreställ dig en person i åldern 20-25 som är arbetslös och söker arbete. Personen har tidigare 

haft arbete, men har förlorat det och får nu arbetslöshetsunderstöd. Vad anser du att borde ske med 

personens arbetslöshetsunderstöd om… 

LÄS HÖGT: 

E27. (M) …personen vägrar ta emot ett jobb på grund av att lönen är mycket lägre  än personens tidigare 

lön? 

E28. (M) …personen vägrar ta emot ett jobb på grund av att det kräver en mycket lägre utbildning än 

personen har? 

E29. (M) …personen vägrar att regelbundet utföra obetalt arbete i sitt bostadsområde som motprestation 

för arbetslöshetsunderstödet? 

 

Personen borde förlora hela sitt arbetslöshetsunderstöd  1 

Personen borde förlora cirka hälften av sitt arbetslöshetsunderstöd  2 

Personen borde förlora en liten del av sitt arbetslöshetsunderstöd  3 

Personen borde fortfarande få hela sitt arbetslöshetsunderstöd  4 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

GÅ TILL E33 

 

FRÅGA OM GRUPP=4 

Kort 52. Föreställ dig en ensamstående förälder med ett 3-årigt barn som är arbetslös och söker arbete. 

Personen har tidigare haft arbete, men har förlorat det och får nu arbetslöshetsunderstöd. Vad anser du 

att borde ske med personens arbetslöshetsunderstöd om… 

LÄS HÖGT: 

E30. (M) …personen vägrar ta emot ett jobb på grund av att lönen är mycket lägre  än personens tidigare 

lön? 

E31. (M) …personen vägrar ta emot ett jobb på grund av att det kräver en mycket lägre utbildning än 

personen har? 



 

E32. (M) …personen vägrar att regelbundet utföra obetalt arbete i sitt bostadsområde som motprestation 

för arbetslöshetsunderstödet? 

 

Personen borde förlora hela sitt arbetslöshetsunderstöd  1 

Personen borde förlora cirka hälften av sitt arbetslöshetsunderstöd  2 

Personen borde förlora en liten del av sitt arbetslöshetsunderstöd  3 

Personen borde fortfarande få hela sitt arbetslöshetsunderstöd  4 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

FRÅGA ALLA 

Under de kommande 10 åren kommer beslutsfattarna eventuellt att göra ändringar i de sociala 

förmånerna och i socialservicen till följd av ändringarna i de ekonomiska och samhälleliga 

förhållandena. 

 

E33. (M) Kort 53. Skulle du vara emot eller för att beslutsfattarna endast skulle erbjuda sociala 

förmåner och tjänster till människor med de allra lägsta inkomsterna, medan medel- och 

höginkomsttagare själv skulle ansvara för sitt uppehälle? 

E34. (M) Fortfarande kort 53. Föreställ dig nu att det finns en bestämd summa pengar som kan 

användas till att bekämpa arbetslösheten. Skulle du vara emot eller för att beslutsfattarna använder mer 

pengar på utbildning av arbetslösa på bekostnad av att arbetslöshetsunderstöden minskar? 

E35. (M) Fortfarande kort 53. Skulle du vara emot eller för att beslutsfattarna skulle införa extra 

socialförmåner och socialtjänster för att göra det lättare för arbetande föräldrar att kombinera arbete och 

familjeliv även om det skulle innebära mycket högre skatter för alla? 

 

Är starkt emot  1 

Är emot   2 

Är för   3 

Är starkt för   4 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

E36. (M) Kort 54. Vissa länder diskuterar för närvarande om att införa en basinkomstmodell. 

Om en stund kommer jag att be dig tala om för mig om du är emot eller för denna modell. Först 



 

ska jag berätta mer om detta. Den markerade rutan upptill på detta kort visar huvudpunkterna 

i denna modell. En basinkomstmodell inkluderar alla följande punkter: 

LÄS HÖGT: 

 Staten betalar alla en månatlig inkomst för de nödvändiga levnadskostnaderna. 

 Den ersätter många andra sociala förmåner. 

 Syftet är att säkerställa en minimilevnadsstandard för alla. 

 Alla får samma belopp oberoende av om de arbetar eller inte. 

 Människorna får dessutom behålla de pengar de förtjänar genom arbete eller får från andra 

källor. 

 Systemet bekostas med skattemedel. 

 

INTERVJUARE: GE INTERVJUPERSONEN TID ATT LÄSA KORTET. 

 

Är du allmänt taget emot eller för denna modell i Finland? Välj svar bland alternativen i den nedre 

kanten av kortet. 

 

Är starkt emot  1 

Är emot   2 

Är för   3 

Är starkt för   4 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

E37. (M) Kort 55. Det har föreslagits att det i Europeiska unionen borde införas ett 

unionsomfattande system med sociala förmåner för alla fattiga människor. Jag kommer om en 

stund att fråga dig om du är emot eller för en sådan modell. Titta först på den markerade rutan 

upptill på detta kort som visar huvudpunkterna i denna modell. En unionsomfattande 

basinkomstmodell inkluderar alla följande punkter: 

LÄS HÖGT: 

 Syftet är att säkerställa en minimilevnadsstandard för alla fattiga människor som bor i 

Europeiska unionen. 

 Nivån på den sociala förmånen de får ska anpassas till att motsvara levnadskostnaderna i deras 

land. 



 

 Modellen förutsätter att rikare EU-länder i betalar mer i ett sådant system än fattigare EU-länder. 

 

INTERVJUARE: GE INTERVJUPERSONEN TID ATT LÄSA KORTET. 

 

Är du allmänt taget emot eller för ett gemensamt system för sociala förmåner i Europeiska unionen? 

Välj svar bland alternativen nertill på detta kort. 

Är starkt emot  1 

Är emot   2 

Är för   3 

Är starkt för   4 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

E38. (M) Kort 56. Om besluten i framtiden i större utsträckning fattas av Europeiska unionen än av de 

nationella regeringarna, tror du att nivån på sociala förmåner och tjänster i Finland blir högre eller lägre? 

 

Blir mycket högre  1 

Blir högre   2 

Blir varken högre eller lägre 3 

Blir lägre   4 

Blir mycket lägre  5 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

I de följande frågorna ber vi dig reflektera över vad som kan hända under de närmaste 12 

månaderna.  

 

E39. (M) Kort 57. Använd kort och berätta hur sannolikt det är att du 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 (OBS! SYNS ENBART FÖR INTERVJUAREN) 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

E40. (M) Fortfarande kort 57. Hur sannolikt kommer det under de närmaste 12 månaderna att finnas 

tider då du inte har tillräckligt med pengar för hushållets grundutgifter? 

 

Inte alls sannolikt   1 

Inte särskilt sannolikt   2 

Sannolikt    3 

Mycket sannolikt   4 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

E41. Tänk dig att det i morgon arrangeras en folkomröstning i Finland om medlemskapet i Europeiska 

Unionen. Skulle du rösta för att Finland förblir medlem i EU eller för att Finland lämnar EU? 

 

Förblir medlem i EU  1 

Lämnar EU   2 

(Skulle lämna in en blank röstsedel 3) 

(Skulle lämna in en oduglig röstsedel 4) 

(Skulle inte rösta  5) 

(Är inte röstberättigad  6) 

(Vill inte säga  7) 

(Kan inte säga  8) 

 
Nu ställer jag några frågor om dig själv och andra personer som bor regelbundet i ditt 

hushåll.  

 

F1. Om du räknar med dig själv, hur många personer inklusive barnen bor det regelbundet i dtit 

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. 



 

 

Kan du räkna upp de övriga hushållsmedlemmarna från den äldsta till den yngsta?  

Förnamn 

 

F2. Anteckna könet enligt medlemmens namn. 

Man  1 

Kvinna  2 

 

F3. Vilket är [namn] födelseår? 

Hellre en god uppskattning än KIS. 

(Vill inte säga, Kan inte säga) 

 

F4. Kort 58. Berätta vilket släktförhållande [namn] har med dig? 

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 fosterbröder/systrar)   4 

Annan släktning    5 

Annan, ej släkt    6 

 

F5. Anteckning enligt F4. 

Intervjupersonen bor tillsammans med make/maka/sambo (F4=1) 1 → F6 

Andra     2 → F7  

 

F6. Kort 59. Du berättade at du bor tillsammans med make/maka/sambo. Vilket av de följande 

stämmer in på dig? 

Gift     1 → F7 

Registrerat partnerskap    2 → F7 

Samboende     3 → F8 

Hemskillnad (officiellt fortfarande gift)   4 → F8 

Frånskild/ frånskild från registrerat partnerskap   5 → F7 



 

Vill inte säga     → F7 

Kan inte säga    → F7 

 

F7. Har du 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 

 

FRÅGA ALLA 

F8. Har du någon gång skiljt dig från äktenskap eller registrerad partnerskap? 

Ja  1 

Nej  2 

F9. Anteckning enligt F5. 

IP bor tillsammans med make/maka/sambo (F5=1) 1 →F10 

Alla andra    2 →F11 

 

F10. Anteckning enligt F6.  

Sammanboende (F6=3) 1 →F11 

Alla andra   2 →F12 

 

F11 om F9=2 eller F10=1.  

F11. Kort 60. Följande fråga gäller ditt officiella civilstånd, inte vem du eventuellt bor ihop med. 

Vilket av de följande är ditt officiella civilstånd? 

Gift       1 

Registrerat partnerskap      2 

Hemskillnad (officiellt fortfarande gift)     3 

Frånskild/ Frånskild från registrerat partnerskap    4 

Änka, änkling/ Änka eller änkling efter registrerat  

partnerskap       5 

Ingen (har aldrig varit gift eller ingått registrerat partnerskap)   6 

 

F12. Anteckning enligt F4. 

Det finns barn som bor i IP:s hushåll (F4=2)  1 → F14 



 

Det finns inga barn i IP:s hushåll   2 → F13 

 

F13. Har du någonsin bott i samma hushåll som dina egna barn eller din makes/makas barn, 

adopterade barn eller fosterbarn?  

Ja 1 

Nej 2 

 

FRÅGA ALLA 

BOENDEMILJÖ 

 

F14. Kort 61. Vilken av beskrivningarna på kort passar bäst in på ditt bostadsområde? 

 

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 

 

INTERVJUPERSONENS UTBILDNING  

 

F15. Kort 62. Vilken är den högsta utbildningsnivå, som du slutfört. Använd kort när du svarar? 

Utförande betyder att man fått intyg över studierna eller att man på annat vis fullföljt studierna.  

 

Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än folkskola  1 

Grundskolans lågstadium, folkskola eller medborgarskola  2 

Grundskolans högstadium eller mellanskola   3 

Gymnasium, studentexamen    4 

Yrkesexamen     5 

Både studentexamen och yrkesexamen    6 

Specialyrkesexamen     7 

Yrkesexamen på institutnivå    8 

Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen   9 

Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre nivå  10 



 

Högre yrkeshögskoleexamen    11 

Högre högskoleexamen     12 

Licentiatexamen     13 

Doktorsexamen     14 

Annan      15 

 

FRÅGA ALLA 

F16. Hur många år sammanlagt har du varit i skola eller studerat på heltid eller deltid? 

Deltidsstudier räknas så att antalet är motsvarar heltidsstudier. Räkna också med läroplikt. 

Svaret avrundas till hela år. 

 

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET OCH FÖRVÄRVSARBETE 

F17a. Kort 63. Vilka av dessa beskrivningar passar in på det du gjort under de senaste sju dagarna? 

Välj alla som passar in. 

Om intervjupersonen är deltids pensionär antecknas 1 (i förvärvsarbete) och 6 (pensionerad). Om en 

ålderstigen 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, företagarfamiljmedlem 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 

 

F17b. Anteckning enligt F17a. 

Om flera i 17a 1 → F17c 

Andra  2 → F17d  

 



 

F17c. Vilken av dessa beskrivningar passar bäst in på din situation under de senaste sju dagarna. Välj 

endast ett alternativ? 

Om intervjupersonen är deltids pensionär 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, företagarfamiljmedlem 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 

 

F17d. Anteckning enligt F17a. 

Arbetare (F17a=1) 1 → F21 

Andra  2 → F18 

 

F18. Har du under de senaste sju dagarna förvärvsarbetat minst en timme? 

Ja 1→ F21 

Nej 2 → F19 

 

F19. Har du någonsin förvärvsarbetat? 

Här avses också tillfälligt arbete. 

Ja  1 → F20 

Nej  2 → F36 

Vill inte säga  7 → F36 

Kan inte säga 8 → F36 

 

F20 om F19=1 



 

F20. Vilket år förvärvsarbetade du senast? 

 

Om ip arbetar för närvarande (F17a=1 eller F18=1), fråga F21–F34a beträffande nuvarande arbete. 

Om ip inte arbetar för närvarande, men har tidigare arbetat (F19=1), fråga F21–F34a beträffande 

det sista arbetet. 

 

Om den intervjuade har fler än ett jobb, anteckna svaret för det jobb som den intervjuade använder 

mest tid till. Om den intervjuade använder lika mycket tid till fler än ett jobb, anteckna det jobb som 

han eller hon får mest inkomster från.  

 

F21. Är/var du i din huvudsyssla: 

Löntagare    1 → F23 

Företagare    2 → F22 

Arbetade i familjeföretag, på lantbruk  

eller var företagarfamiljemedlem?  3 → F23 

Vill inte säga       → F23 

Kan inte säga      → F23 

 

Fråga om ip företagare (F21=2) 

F22. Hur många anställda, om någon, har/hade ditt företag/jordbruk? 

→ F24 

 

Fråga om F21= 1, 3, 7 eller KIS 

F23. Har/hade du ett arbetshållande som är/var: 

Ett arbetsavtal är ett skriftligt eller muntligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Ordinarie   1 

På viss tid   2 

Eller har/hade du inget avtal? 3 

 

F24. Hur många människor är/var anställda där du arbetar/arbetade om du räknar med dig själv: 

Anser 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 

500 eller fler? 5 

   

F25. Har/hade du underordnade eller hör/hörde det till dina uppgifter att leda andras arbete i din 

huvudsyssla, dvs. har/hade du ställning som förman? 

Ja  1  

Nej  2 → F27 

Vill inte säga  7 → F27 

Kan inte säga    → F27 

 

F26. Hur många underordnade har/hade du? 

 

Kort 64.  Jag kommer att läsa upp en lista på saker som rör ditt arbetsliv. Säg hur mycket ledningen 

på din arbetsplats tillåter/tillät dig... 

 

F27. Kort 64. ...att bestämma hut ditt eget dagliga arbete organiseras/organiserades? 

F28. Fortfarande kort 64. ...att påverka beslut om organisationens verksamhetspolicy? 

 

Jag har/hade inget inflytande 0 --- 10 Jag har/hade fullständig kontroll 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

F29. Hur många timmar är/var din regelbundna veckoarbetstid i din huvudsyssla (antingen definierad 

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

Om intervjupersonen inte har/ inte har haft regelbunden arbetstid be honom eller henne uppskatta 

den genomsnittliga arbetstiden. Om det inte lyckas anteckna KIS. 

____ Anteckna hela timmar 

 

F30. Oberoende av den överenskomna arbetstiden, hur många timmar under en normal vecka 

arbetar/arbetade du normalt, i huvudsyssla, inklusive all övertid med och utan lön? 

Om intervjupersonen inte har/ inte har haft regelbunden arbetstid be honom eller henne uppskatta 

den genomsnittliga arbetstiden. Om det inte lyckas anteckna KIS. 

 



 

____ Anteckna hela timmar 

 

F31. Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där du 

arbetar/arbetade?  

 

F32. Kort 65. Vilken typ av arbetsgivare är/var du anställd hos? 

Välj det mest lämpliga alternativet på kort.  

 

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 

 

F33. Vilken är/var din yrkesbenämning i din huvudsyssla? 

Välj kod. 

 

F34 och F34a om F33 obekanta. 

F34. Vilket slags arbete utförd/utförde du mest i din huvudsyssla? 

F34a. Vilken utbildning eller vilka kvalifikationer krävs/krävdes för arbetet? 

 

F35. Har du under de senaste 10 åren förvärvsarbetat utomlands i 6 månader? 

Ja 1 

Nej 2 

 

FRÅGA ALLA 

F36. Har du någonsin varit arbetslös eller kontinuerligt sökt arbete i minst tre månader? 

Ja 1 

Nej 2 → F39 

(KIS)    → F39 

 

F37. Har någon av dessa perioder varat i 12 månader eller längre? 

Ja 1 



 

Nej 2 

 

F38. Har någon av dessa perioder infallit under de senaste fem åren? 

Över 3 månaders perioderna. 

Ja 1 

Nej 2 

 

FRÅGA ALLA 

F39. Är du eller har du någon gång varit medlem i ett fackförbund? 

Om ja, fråga: Är du medlem för närvarande, eller har du varit tidigare? 

 

Ja, jag är för närvarande  1 

Ja, har vari tidigare  2 

Nej   3 

 

DEN EKONOMISKA SITUATIONEN 

F40. Kort 66. Om du tänker på de inkomster medlemmarna i hela ditt 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 

 

F41. Kort 67. Om du räknar ihop ditt hushålls samtliga inkomster, hur stora är ditt hushålls totala 

nettoinkomster (inkomster efter skatt) per månad? Om du inte vet hur stor den exakta summan är, kan 

du ange din uppskattning av summans storlek. 

Svarspersonen anger en bokstav som svarar mot den aktuella inkomstdecilen. Anteckna det nummer 

som motsvarar den angivna bokstaven.  

 



 

J (under 1115 eur)  1 

R (1115-1376 eur)  2 

C (1377-1749 eur)  3 

M (1750-2165 eur)  4 

F (2166-2646 eur)  5 

S (2647-3211 eur)  6 

K (3212-3840 eur)  7 

P (3841-4580 eur)  8 

D (4581-5709 eur)  9 

H (minst 5710 eur)  10  

 

F42. Kort 68. Vilken av beskrivningarna på kort stämmer bäst överens med hur du ser på dina 

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 

 

MAKES/MAKAS/SAMBOS UTBILDNING 

F43. Anteckning enligt F5. 

Intervjupersonen bor tillsammans med make/maka/sambo (F5=1) 1 → F44 

Bor inte tillsammans    2 → F52 

 

F44. Kort 69. Vilken är den högsta utbildning, som din make/maka/sambo har slutfört? 

Utförande betyder att man fått intyg över studierna eller att man på annat vis fullföljt studierna. 

 

Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än folkskola  1 

Grundskolans lågstadium, folkskola eller medborgarskola  2 

Grundskolans högstadium eller mellanskola   3 

Gymnasium, studentexamen    4 

Yrkesexamen     5 

Både studentexamen och yrkesexamen    6 

Specialyrkesexamen     7 



 

Yrkesexamen på institutnivå    8 

Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen   9 

Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre nivå  10 

Högre yrkeshögskoleexamen    11 

Högre högskoleexamen     12 

Licentiatexamen     13 

Doktorsexamen     14 

Annan      15 

 

F45a. Kort 70. Vilka av beskrivningarna på kort passar in på det din make/maka/sambo sysslat med 

under de senaste sju dagarna? 

Om make/maka/sambo är deltids pensionär antecknas 1 (i förvärvsarbete) och 6 (pensionerad). Om 

make/maka/sambo är en ålderstigen arbetslös och ip inte vet eller inte kan besluta sig om 

make/maka/sambo redan är pensionerad eller inte, antecknas make/maka/sambo som pensionär.  

 

Förvärvsarbetat eller tillfälligt borta från förvärvsarbete 

(anställd, företagare, jordbrukare, företagarfamiljmedlem 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 

 

F45b. Anteckning enligt F45a. 

Flera i F45a 1 → F45c 

Bara 1 i F45a 2 → F45d  

 

MAKES/MAKAS/SAMBOS HUVUDSAKLIGA VERKSAMHET OCH FÖRVÄRVSARBETE 

F45c. Vilken av dessa beskrivningar motsvarar bäst hans/hennes situation under de senaste 7 dagarna? 



 

Om make/maka/sambo är deltids pensionär, väljer ip 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, företagarfamiljmedlem 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 

 

F45d. Anteckning enligt F45a. 

Arbetare (F45a=1) 1 → F47 

Andra  2 → F46 

 

F46. Utförde din make/maka/sambo något förvärvsarbete som tog minst en timme under de senaste 

sju dagarna? 

Ja  1 → F47 

Nej  2 → F52 

Kan inte säga 8 → F52 

 

F47 om F45d=1 eller F46=1. 

F47. Vilken är hans/hennes yrkesbenämning? 

Kodning av yrke 

 

F48 och F49 om F47=obekanta 

F48. Vilka är hans/hennes huvudsakliga uppgifter i huvudsysslan? 

F49. Vilken utbildning eller vilka kvalifikationer krävs för arbetet? 

 



 

F50. Är han/hon i sin huvudsyssla: 

Löntagare      1 

Företagare      2 

Arbetade i familjeföretag, på lantbruk eller var företagarfamiljemedlem? 3 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

F51. Hur många timmar arbetar han/hon normalt under en vecka? 

Räkna med all övertid med eller utan lön. 

_____ Anteckna hela timmar 

 

FRÅGA ALLA 

FADERNS UTBILDNING OCH FÖRVÄRVSARBETE 

 

F52. Kort 71. Vilken är den högsta utbildning, som din far har slutfört? 

Utförande betyder att man fått intyg över studierna eller att man på annat vis fullföljt studierna. 

 

Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än folkskola 1 

Grundskolans lågstadium, folkskola eller medborgarskola 2 

Grundskolans högstadium eller mellanskola  3 

Gymnasium, studentexamen   4 

Yrkesexamen    5 

Både studentexamen och yrkesexamen   6 

Specialyrkesexamen    7 

Yrkesexamen på institutnivå   8 

Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen  9 

Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre nivå 10 

Högre yrkeshögskoleexamen   11 

Högre högskoleexamen    12 

Licentiatexamen    13 

Doktorsexamen    14 

Annan     15 

 

F53. När du var 14 år, arbetade din far som: 



 

Företagarfamiljemedlem är företagare. 

Löntagare     1 → F54 

Företagare eller jordbrukare   2 → F54 

Eller arbetade han inte?    3 → F56 

Far död/levde inte med IP, då hon/han var 14  4 → F56 

(Vill inte säga)    7 → F54   

(Kan inte säga)    8 → F54 

 

F54 om F53 = 1, 2, 7 eller 8 

F54. Vilken var/är hans yrkesbenämning? 

 

F55. Kort 72. Vilken av beskrivningarna på kort motsvarar bäst det slags arbete din far hade då du var 

14? KIS är ett helt acceptabelt svar. 

 

Yrken på högsta sakkunnignivå och inom den tekniska branschen 

(t.ex. läkare, lektor, diplomingenjör, konstnär, revisor)  1 

Ledande befattningshavare 

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

kommuntjänsteman, 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 

Latbruksyrken 

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



 

 

MODERNS UTBILDNING OCH FÖRVÄRVSARBETE 

F56. Kort 73. Vilken är den högsta utbildning, som din mor har slutfört? 

Utförande betyder att man fått intyg över studierna eller att man på annat vis fullföljt studierna. 

 

Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än folkskola  1 

Grundskolans lågstadium, folkskola eller medborgarskola  2 

Grundskolans högstadium eller mellanskola   3 

Gymnasium, studentexamen    4 

Yrkesexamen     5 

Både studentexamen och yrkesexamen    6 

Specialyrkesexamen     7 

Yrkesexamen på institutnivå    8 

Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen   9 

Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre nivå  10 

Högre yrkeshögskoleexamen    11 

Högre högskoleexamen     12 

Licentiatexamen     13 

Doktorsexamen     14 

Annan      15 

 

F57. När du var 14 år, arbetade din mor som: 

Företagarfamiljemedlem är företagare. 

Löntagare      1 → F58 

Företagare eller jordbrukare    2 → F58 

Eller arbetade han inte?     3 → F60 

Far död/levde inte med IP, då hon/han var 14   4 → F60 

(Vill inte säga)     7 → F58 

(Kan inte säga)     8 → F58 

 

F58. Vilken var/är hennes yrkesbenämning? 

 

F59. Kort 74. Vilken av beskrivningarna på kort motsvarar bäst det slags arbete din mor hade då du 

var 14? KIS är ett helt acceptabelt svar. 



 

 

Yrken på högsta sakkunnignivå och inom den tekniska branschen 

(t.ex. läkare, lektor, diplomingenjör, konstnär, revisor)  1 

Ledande befattningshavare 

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

kommuntjänsteman, 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 

Latbruksyrken 

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

 

FRÅGA ALLA 

INTERVJUPERSONENS DELTAGANDE I UTBILDNING 

 

F60. Har du under de senaste 12 månaderna deltagit i någon kurs, föreläsning eller konferens för att 

förbättra dina kunskaper eller din yrkesskicklighet? 

Ja 1 

Nej 2 

 

INTERVJUPERSONENS BAKGRUND  

F61. Kort 75. Hur skulle du beskriva din härkomst? Använd detta kort för att välja högst två 

härkomst som bäst beskriver dig.  

 



 

Finskspråkig finländare   1 

Svenskspråkig finländare   2 

Ingermanländare   3 

Same    4 

Rom    5  

Tysk    6 

Svensk    7 

Estländare    8 

Ryss    9 

Irakier    10 

Kurd    11 

Somalier    12 

Kines    13 

Övriga ursprung   14 

 

 

INTERVJUPERSONENS EGENSKAPER 

H1. (M) Kort 76. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Lyssna på varje beskrivning 

och berätta hur mycket varje person liknar eller inte liknar dig. Ange ditt svar med hjälp av kort. 

 Använd kort 76. 

 

a) Det är viktigt för homon/henne att komma på nya idéer och vara kreativ. Han/hon tycker om att 

göra saker på sitt eget speciella sätt. 

b) Det är viktigt för honom/henne att vara rik. Hon/han vill ha mycket pengar och dyrbara saker.  

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. 

d) Det är viktigt för honom/henne att visa vad han/hon kan. Han/hon vill att människor ska beundra 

det han/hon gör.  

e) Det är viktigt för honom/henne att bo i en trygg omgivning. Han/hon undviker allt som kunde hota 

hans/hennes trygghet. 

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. 

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.  



 

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. 

i) Det är viktigt för honom/henne att vara ödmjuk och anspråkslös. Han/hon försöker att inte dra till 

sig uppmärksamhet. 

j) Det är viktigt för honom/henne att ha roligt. Han/hon tycker om att ¨skämma bort¨sig själv.  

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. 

l) Det är mycket viktigt för honom/henne att hjälpa människorna omkring sig. Han/hon vill ta hand 

om deras välbefinnande.  

m) Det är viktigt för honom/henne att vara mycket framgångsrik. Han/hon hoppas att människor 

märker hans/hennes framgångar. 

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. 

o) Han/hon söker äventyr och tycker om att ta risker. Han/hon vill ha ett spännande liv. 

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. 

q) Det är viktigt för honom/henne att vara respekterad. Han/hon vill att människor gör som han/hon 

säger. 

r) Det är viktigt för honom/henne att vara lojal mot sina vänner. Han/hon vill ägna sig åt människor 

omkring honom/henne.  

s) Han/hon är starkt av den åsikten att människor borde ta hand om naturen. Miljöfrågor är viktiga för 

honom/henne. 

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. 

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.  

 

Är väldigt mycket som jag  1 

Är som jag   2 

Är till viss del som jag  3 

Är lite grann som jag  4 

Är inte som jag  5 

Är inte alls som jag  6 

 



 

 

 

TILLÄGGSFRÅGOR SOM GÄLLER METODARBETET INOM ESS 

I1=Otos jaetaan kolmeen ryhmään 
 
Fråga om I1=1 

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 du såg dem för första gången, och undvik att tänka tillbaka på 

hur du besvarade intervjufrågorna. 

 

Människor från andra länder kommer för att bo i Finland av olika orsaker. Vissa har släktmässiga 

anknytningar. Andra kommer hit för att arbeta eller för att förenas med sina familjer. Andra kommer 

för att de lever under hot. 

 

De första frågorna handlar om detta. 

 

I2. Kort 77. Hur viktigt anser du det är att en person som är född, uppvuxen och bor utanför Finland 

har god utbildning när det beslutas om personen ska få möjligheten att flytta hit och bosätta sig här? 

Använd kort 77. 

Inte alls viktigt 0 ------- 10 Extremt viktigt 

 

I3. Kort 78. Hur viktigt anser du det är att en person har kristen bakgrund när det beslutas om 

huruvida personen ska få flytta hit för att bosätta sig? 

Använd kort 78. 

Inte alls viktigt 0 ------- 10 Extremt viktigt 

 

I4. Kort 79. Hur viktigt anser du det är att en person har yrkeskunskap som Finland behöver när det 

beslutas om huruvida personen ska få möjligheten att flytta hit och bosätta sig här? 

Använd kort 79. 

Inte alls viktigt 0 ------- 10 Extremt viktigt 

 

Fråga om I1=2 



 

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 du såg dem för första gången, och undvik att tänka tillbaka på 

hur du besvarade intervjufrågorna. 

 

Människor från andra länder kommer för att bo i Finland av olika orsaker. Vissa har släktmässiga 

anknytningar. Andra kommer hit för att arbeta eller för att förenas med sina familjer. Andra kommer 

för att de lever under hot. 

 

De första frågorna handlar om detta. 

 

Kort 80. Hur viktiga anser du att följande faktorer är när det beslutas om någon som är född, 

uppvuxen och bor utanför Finland ska få möjligheten att flytta hit och bosätta sig här. Hur viktigt bör 

det vara att de: 

LÄS HÖGT: 

I5. ...har en god utbildning? 

I6. ...har en kristen bakgrund? 

I7. ...har yrkeskunskap som Finland behöver? 

Använd kort 80. 

Inte alls viktigt 0 ------- 5 Mycket viktigt 

 

Fråga om I1=3 

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 du såg dem för första gången, och undvik att tänka tillbaka på 

hur du besvarade intervjufrågorna. 

 

Människor från andra länder kommer för att bo i Finland av olika orsaker. Vissa har släktmässiga 

anknytningar. Andra kommer hit för att arbeta eller för att förenas med sina familjer. Andra kommer 

för att de lever under hot. 

 

De första frågorna handlar om detta. 



 

Kort 81. Hur viktiga anser du att följande faktorer är när det beslutas om någon som är född, 

uppvuxen och bor utanför Finland ska få möjligheten att flytta hit och bosätta sig här. Hur viktigt bör 

det vara att de: 

LÄS HÖGT: 

I8. ...har en god utbildning? 

I9. ...har en kristen bakgrund? 

I10. ...har yrkeskunskap som Finland behöver? 

Använd kort 81. 

Inte alls viktigt 0 ------ 10 Extremt viktigt 

(Vill inte säga) 

(Kan inte säga) 

 

INTERVJUAREN FYLLER I OBSERVATIONSFRÅGORNA J1-J9 

 

J1. Bad ip om tilläggsutredning av frågorna? 

Inte alls  1 

Knappast alls 2 

Några gånger 3 

Beträffande flera frågor 4 

Beträffande väldigt många frågor 5 
 

J2. Kändes det som om ip inte var villig att svara på vissa frågor? 

Inte alls    1 

Knappast alls   2 

Några gånger   3 

Beträffande flera frågor   4 

Beträffande väldigt många frågor 5 

 
J3.  

Kändes det som om ip försökte svara på frågorna efter bästa förmåga? 
Inte alls   1 

Knappast alls  2 

Några gånger  3 

Beträffande flera frågor  4 

Beträffande väldigt många frågor 5 



 

 
J4.    

Kändes det i det stora hela att ip förstod frågorna? 
Inte alls   1 

Knappast alls  2 

Några gånger  3 

Beträffande flera frågor  4 

väldigt många frågor  5 

 
J5. 
Fanns det andra personer på plats, som lade sig i intervjun? 
Ja 1     

Nej 2 J6a 
 

J6.  
Vem eller vilka? 
Anteckna alla lämpliga alternativ. 

Sambo/make eller maka   1 

Son/dotter (inkl. styvbarn och adopterade barn,  

fosterbarn eller barn till sambo/make eller maka)  2 

Förälder/svärförälder   3 

Annan släkting   4 

Annan icke släkting   5 

 

J6a. I vilken utsträckning använde svarspersonen sig av korten? 

 
Svarspersonen använde sig av varje kort  1 

Svarspersonen använde sig endast av en del av korten 2 

Svarspersonen ville eller kunde inte använda korten  3 

 
J7.    
På vilket språk gjordes intervjun? 
__________ ISO 639-2 koder 

 

J9.    



 

Om du har andra kommentarer om intervjun, anteckna dem här. 
__________________________________________________ 

 
 

 

INTERVJUAREN FYLLER I FRÅGORNA OM BOENDEMILJÖN N1-N5 

 

N1. I ett hurdant hus bor ip? 
       
 1 Gård 
       
 2 Egnahemshus/småhus 
       
 3 Parhus 
       
 4 Radhus 
       
 5 Enda bostadsenhet i en byggnad som har en annan funktion (affärsfastighet) 
       
 6 Flervåningshus, bostadslägenhet 
       
 7 Studentbostad, rum 
       
 8 Ålderdomshem eller servicehus 
        

9 Husvagn eller -båt 
        

Annat, vad? ______________________________ 

 
N2. Har tillträdet till den intervjuades bostad hindrats med en låst dörr, port, summer, 

porttelefon e.d.? 
Avser hindrat tillträde vid den tidpunkt då man besöker platsen. 
          

1 Ja, porttelefon 

2 Ja, låst port/dörr 

3 Ja, porttelefon OCH låst port/dörr 

4 Nej 

 

N3.  

I hurdant fysiskt skick är huset eller byggnaden? 
1   I utmärkt skick 

2   I gott skick 



 

3   Inte i gott och inte i dåligt skick 

4   I dåligt skick 

5   I mycket dåligt skick 

 

 
N4. 
Hur mycket skräp och avfall finns det i bostadens närmaste omgivning? 

Med 'i närmaste omgivning' avses ca 15 meter från byggnadens ytterväggar. 

1   Väldigt mycket 

2   Mycket 

3   Lite 

4   Inget eller mycket lite 

 

N5. 
Hur mycket graffiti och spår av vandalism finns det i bostadens närmaste  omgivning? 
Med 'i närmaste omgivning' avses ca 15 meter från byggnadens ytterväggar. 
1   Väldigt mycket 

2   Mycket 

3   Lite 

4   Inget eller mycket lite 

 





 
 
 
 

KORT 1 
 
 
 
 
  
 

Aldrig 

Endast då och då  

Några gånger i veckan 

De flesta dagar 

Varje dag 



 
 
 
 
KORT 2 

 
 
 

 
 
 
Man kan inte 
vara nog 
försiktig 
 

         Man kan lita 
på de flesta 
människor  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 

 

 



 
 

 
KORT 3 

 
 
 
 
 
 
De flesta 
människor 
skulle 
försöka 
utnyttja mig 
 

         De flesta 
människor 

skulle försöka 
vara ärliga 

och rättvisa  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

KORT 4 
 
 
 
 
 
 
 
Människor 
ser främst 
till sig 
själva 
 

         Människor 
söker för det 

mesta vara 
hjälpsamma  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 
 
 
 

KORT 5 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Inte alls 

Mycket lite 

Någorlunda 

Mycket 

Ytterst mycket 



 
 
 
 
 

KORT 6 
 
 
 
 

Inte alls kunnig 

Litet kunnig 

Ganska kunnig 

Mycket kunnig 

Fullt kunnig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

KORT 7 
 
 
 
 

Inte alls 

Mycket lite 

Någorlunda 

Mycket 

Ytterst mycket 



 
 
 
 
 

KORT 8 
 

 
 

 
Inte alls säker 

Litet säker 

Ganska säker 

Mycket säker  

Fullt säker 

 
 



 
 
 
 

KORT 9 
 
 
 
 
 
 
Jag har ingen 
tillit alls 
 

         Jag har 
fullständig tillit  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 
 
 
 
 

KORT 10 
 
 
 
 
 
 
Vänstern 
 

         Högern 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
KORT 11 

 
 
 
 
 
Extremt 
missnöjd 
 

         Extremt 
nöjd 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

KORT 12 
 
 
 
 
 
 
Extremt 
dålig 
 

         Extremt 
bra 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

KORT 13 
 
 
 
 
 

Helt av samma åsikt 
 
Av samma åsikt 
 
Varken av samma åsikt eller av annan åsikt 
 
Av annan åsikt 
 
Helt av annan åsikt 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

KORT 14 
 
 
 
 
Integrationen 
har redan gått 
för långt 

 

         Integrationen 
bör fördjupas 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 
 

 
KORT 15 

 
 
 

    Borde tillåta många 

    Borde tillåta ganska många 

    Borde tillåta bara några 
    Borde inte tillåta alls 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

KORT 16 
 
 
 
 
 
Dåligt för 
ekonomin 
 

         Bra för 
ekonomin 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

KORT 17 
 
 
 
 
 

Det kulturella 
livet undergrävs 
 

         Det kulturella 
livet berikas 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

KORT 18 
 
 
 
 
 

Ett sämre 
land att leva i 
 

         Ett bättre 
land att leva i 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

KORT 19 
 
 
 
 
 
Extremt 
olycklig 
 

         Extremt 
lycklig 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

KORT 20 
 
 
 
 
 

Aldrig 
 
Mera sällan än en gång i månaden 
 
En gång i månaden 
 
Flera gånger i månaden 
 
En gång i veckan 
 
Flera gånger i veckan 
 
Varje dag 
 
 
 
 



 
 
 
 

KORT 21 
 
 
 
 
 

Inga 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4–6 
 

7–9 
 

10 eller mer 
 
 

 
 



 
 

 
 

KORT 22 
 
 
 
 
 

Mycket mera sällan än de flesta 
 
Mera sällan än andra 
 
Ungefär lika mycket 
 
Oftare än andra 
 
Mycket oftare an andra 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

KORT 23 
 

 
 
 

Inga 
känslomässiga 
band 

 

         Mycket starka 
känslomässiga 

band 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 
 

 
 
 

KORT 24 
 
 
 
 
 
Inte alls 
religiös 
 

         Mycket 
religiös 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
KORT 25 

 
 
 
 
 

Varje dag 
 

Oftare än en gång i veckan 
 
En gång i veckan 
 
Minst en gång i månaden 
 
Bara på speciella helgdagar 
 
Mera sällan 
 
Aldrig 
 
 
 



 

 

 
 

 
KORT 26 

 
 
 
 

Inte alls 
viktigt 

 

         Extremt 
viktigt 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 

 

 
 
 

KORT 27 
 
 
 

Hur viktigt anser du det är att en person som är född, uppvuxen och 
bor utanför Finland har god utbildning när det beslutas om 
personen ska få möjligheten att flytta hit och bosätta sig här? 

 
 
 

Inte alls 
viktigt 

         Extremt 
viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         

 
 



 

 

 
 
 

KORT 28 
 

 
 
Hur viktigt anser du det är att en person har kristen bakgrund när 
det beslutas om huruvida personen ska få flytta hit för att bosätta 
sig? 
 
 
  

Inte alls 
viktigt 

         Extremt 
viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         

 



 

 

 
 
 

KORT 29 
 

 
 
Hur viktigt anser du det är att en person har yrkeskunskap som 
Finland behöver när det beslutas om huruvida personen ska få 
möjligheten att flytta hit och bosätta sig här? 
 
 
  

Inte alls 
viktigt 

         Extremt 
viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         

 
 
 
 
 
 



 

 

 
  
 

KORT 30 
 

 
 
Inte alls 
viktigt  

    Mycket 
viktigt 

0 1 2 3 4 5 

 
 



 

 

 
 
 

KORT 31 
 
 
 
 

Helt av samma åsikt 
 
Av samma åsikt 
 
Varken av samma åsikt eller av annan åsikt 
 
Av annan åsikt 
 
Helt av annan åsikt 

 
 



 

 

 
 
 

KORT 32 
 
 
 
 
 
Inte alls 
sannolikt 
 
 

         Mycket 
sannolikt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

KORT 33 
 
 
 
 

Aldrig 
 
Mycket sällan 
 
Ibland 
 
Ofta 
 
Mycket ofta 
 
Alltid 

 
 

 



 

 

 
 
 

KORT 34 
 
 
 
 
 
Inte alls 
övertygad 
 

         Fullständigt 
övertygad 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 

 

 
 

 
KORT 35 
 
 

Energikällor 
 
Kol 
 
Naturgas 
 
Vattenkraft av strömmande vatten i floder, dammar 
och hav 
 
Kärnkraft 
 
Solkraft 
 
Vindkraft 
 
Biomassa av trä, växter och animaliskt avfall  

 
 
 

En mycket stor mängd 

En stor mängd 

En medelstor mängd 

En liten mängd 

Inte alls



 

 

 
 
 

KORT 36 
 
 

 
 

 
Inte alls oroad 
 
Inte särskilt oroad 
 
En aning oroad 
 
Mycket oroad 
 
Ytterst oroad 

 



 

 

 
 
 

KORT 37 
 
 
 
 
 

Förändras definitivt 
 
Förändras troligen 
 
Förändras troligen inte 
 
Förändras definitivt inte 
 



 

 

 
 
 

KORT 38 
 
 
 
 
 
Inte alls 
 
Mycket lite 
 
Någorlunda 
 
Mycket 
 
Ytterst mycket 

 



 

 

 
 

 
KORT 39 

 
 
 
 
 

Enbart av naturliga processer 
 
Huvudsakligen av naturliga processer 
 
Ungefär lika mycket av naturliga processer som 
av mänsklig aktivitet 

 
Huvudsakligen av mänsklig aktivitet 
 
Endast av mänsklig aktivitet 



 

 

 
 

 
KORT 40 

 
 
 
 
 
Inte alls 
 

         Ytterst mycket 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 
 

 
 

KORT 41 
 
 
 
 
 

Inte alls oroad 
 
Inte särskilt oroad 
 
En aning oroad 
 
Mycket oroad 
 
Ytterst oroad 



 

 

 
 
 

KORT 42 
 
 

 
Ytterst dålig 
 

         Ytterst bra 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

 

 
 
 

 
KORT 43 

 
 

 
 
Inte alls 
sannolikt 
 

         Mycket 
sannolikt 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

 

 
 
 

KORT 44 
 
 
 
 

Starkt för  
 
En aning för 
 
Varken för eller mot 
 
En aning mot 
 
Starkt mot 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 45 
 
 
 
 

Instämmer helt 
 
Instämmer 
 
Varken instämmer eller instämmer inte 
 
Instämmer inte 
 
Instämmer inte alls 

 



 

 

 
 
 
 

KORTTI 46 
 
 
 
 

0–4 
 

5–9 
 

10–14 
 

15–19 
 
20–24 
 
25–29 
 
30–34 
 
35–39 
 
40–44 
 
45–49 
 
50 eller mer



 

 

 
 
 
 

KORT 47 
 
 
 
 

Mycket dålig 
 

         Mycket god 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 

 

 
 
 
 

KORT 48 
 
 
 
 
Det allmänna 
bör inte ha 
något ansvar 
alls 

 

         Det allmänna bör 
ha fullt ansvar 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 49 
 
 
 
 

Helt av samma åsikt 
 
Av samma åsikt 
 
Varken av samma åsikt eller av annan åsikt 
 
Av annan åsikt  
 
Av helt annan åsikt 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 50 
 
 
 
 

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



 

 

 
 
 
 

KORT 51 
 
 
 
 

Instämmer helt 
 
Instämmer 
 
Varken instämmer eller instämmer inte 
 
Instämmer inte 
 
Instämmer inte alls 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 52 
 
 
 
 

Personen borde förlora hela sitt 
arbetslöshetsunderstöd 
 
Personen borde förlora cirka hälften av sitt 
arbetslöshetsunderstöd 
 
Personen borde förlora en liten del av sitt 
arbetslöshetsunderstöd 
 
Personen borde fortfarande få hela sitt 
arbetslöshetsunderstöd



 

 

 
 
 
 

KORT 53 
 
 
 
 

Är starkt emot 
 
Är emot 
 
Är för 
 
Är starkt för 

 



 

 

 
 
 

KORT 54 
 
 

Basinkomstmodell 
 

 Staten betalar alla en månatlig inkomst för de 
nödvändiga levnadskostnaderna. 

 
 Den ersätter många andra sociala förmåner. 
 
 Syftet är att säkerställa en minimilevnadsstandard för 

alla. 
 
 Alla får samma belopp oberoende av om de arbetar 

eller inte. 
 
 Människorna får dessutom behålla de pengar de 

förtjänar genom arbete eller får från andra källor. 
 
 Systemet bekostas med skattemedel. 
 
 

Är starkt emot 
 
Är emot 
 
Är för 
 
Är starkt för 



 

 

 
 

 
 

KORT 55 
 
 
 

Unionsomfattande basinkomstmodell 
 

 Syftet är att säkerställa en minimilevnadsstandard för 
alla fattiga människor som bor i Europeiska unionen.   

 
 Nivån på den sociala förmånen de får ska anpassas 

till att motsvara levnadskostnaderna i deras land.  
 
 Modellen förutsätter att rikare EU-länder i betalar mer 

i ett sådant system än fattigare EU-länder. 

 

Är starkt emot 
 
Är emot 
 
Är för 
 
Är starkt för 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 56 
 
 
 
 

Blir mycket högre 
 
Blir högre 
 
Blir varken högre eller lägre 
 
Blir lägre 
 
Blir mycket lägre 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 57 
 
 
 
 

Inte alls sannolikt 
 
Inte särskilt sannolikt 
 
Sannolikt 
 
Mycket sannolikt 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 58 
 
 
 
 

Make/maka/sambo 
 
Son/dotter (inkl. styvbarn, adopterade barn, 
fosterbarn, makes/makas/sambos barn) 
 
Förälder/svärförälder/sambos förälder/ 
styvmor- eller far 
 
Bror/syster (inkl. halvbröder/systrar, 
adopterade och fosterbröder/systrar) 
 
Annan släktning 
 
Annan, ej släkt 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 59 
 
 
 
 

Gift 

Registrerat partnerskap 

Samboende 
 
Hemskillnad (officiellt fortfarande gift) 

Frånskild/ Frånskild från registrerat 
partnerskap 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

KORT 60 
 
 
 
 

Gift 

Registrerat partnerskap 

Hemskillnad (officiellt fortfarande gift) 

Frånskild/ Frånskild från registrerat 
partnerskap 
 
Änka, änkling/ Änka eller änkling efter 
registrerat partnerskap 
 
Ingen (har aldrig varit gift eller ingått 
registrerat partnerskap) 
 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 61 
 
 
 
 

En stor stad (över 100 000 invånare) 
 
En förort eller närområde till en stor stad (ett 
verkningsområde eller pendlingsområde till en 
stor stad) 
 
En liten eller medelstor stad eller kommun 
(20 000–100 000 invånare) 
 
En mindre tätort eller kommun (under 20 000 
invånare) 
 
Landsbygd/glesbygd 



 

 

 
KORT 62 

 
 
Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än folkskola 
 
Grundskolans lågstadium, folkskola eller medborgarskola 
 
Grundskolans högstadium eller mellanskola 
 
Gymnasium, studentexamen 
 
Yrkesexamen 
 
Både studentexamen och yrkesexamen 
 
Specialyrkesexamen 
 
Yrkesexamen på institutnivå 
 
Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen  
 
Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre 
nivå 
 
Högre yrkeshögskoleexamen 
 
Högre högskoleexamen 
 
Licentiatexamen 
 
Doktorsexamen 
 
Annan 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 63 
 
 
 
 

Förvärvsarbetat eller tillfälligt borta från förvärvsarbete 
(anställd, företagare, jordbrukare, företagarfamiljmedlem 
osv.) 
 
Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, 
inkl. semester) 
 
Arbetslös och aktiv arbetssökande 
 
Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete 
 
Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen 
 
Pensionerad 
 
Beväring eller i civiltjänst 
 
Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare 
el. dyl., sköter barn eller andra människor



 

 

 
 
 
 

KORT 64 
 
 
 
 
Jag 
har/hade 
inget 
inflytande 
 

         Jag 
har/hade 

fullständig 
kontroll 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 65 
 
 
 
 

Den centrala- eller lokala förvaltningen 

 

Annan offentlig sektor (t.ex. utbildning eller 

hälsovårdstjänster) 

 

Ett företag som ägs av den offentliga sektorn 

 

Ett privat företag 

 

Privatföretagare 

 

Annan 
 



 

 

 
 
 
 

KORT 66 
 
 
 
 

Löneinkomster 

Företagarinkomst (inte lantbruk) 

Lantbruksinkomst 

Pensionsinkomster 

Utkomstskydd för arbetslösa 

Andra sociala förmåner eller anslag/understöd 

Inkomst av investeringar, besparingar, 
kapitalinkomster 

Övriga inkomster 
 



 

 

 
 

KORT 67 
 
 
 

J (under 1115 eur) 
 
R (1115–1376 eur) 
 
C (1377–1749 eur) 
 
M (1750–2165 eur) 
 
F (2166–2646 eur) 
 
S (2647–3211 eur) 
 
K (3212–3840 eur) 
 
P (3841–4580 eur) 
 
D (4581–5709 eur) 
 
H (minst 5710 eur)



 

 

 
 
 
 

KORT 68 
 
 
 
 

Man lever bekvämt på de nuvarande 
inkomsterna 

 
Man klarar sig på de nuvarande inkomsterna 

 
Det är svårt att klara sig på de nuvarande 
inkomsterna 

 
Det är mycket svårt att klara sig på de 
nuvarande inkomsterna 

 



 

 

 
KORT 69 

 
 
Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än folkskola 
 
Grundskolans lågstadium, folkskola eller medborgarskola 
 
Grundskolans högstadium eller mellanskola 
 
Gymnasium, studentexamen 
 
Yrkesexamen 
 
Både studentexamen och yrkesexamen 
 
Specialyrkesexamen 
 
Yrkesexamen på institutnivå 
 
Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen  
 
Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre 
nivå 
 
Högre yrkeshögskoleexamen 
 
Högre högskoleexamen 
 
Licentiatexamen 
 
Doktorsexamen 
 
Annan 

 
 



 

 

 
 
 
 

KORT 70 
 
 
 
 

Förvärvsarbetat eller tillfälligt borta från förvärvsarbete 
(anställd, företagare, jordbrukare, företagarfamiljmedlem 
osv.) 
 
Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, 
inkl. semester)  
 
Arbetslös och aktiv arbetssökande 
 
Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete 
 
Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen 
 
Pensionerad 
 
Beväring eller i civiltjänst 
 
Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare 
el. dyl., sköter barn eller andra människor 

 



 

 

 
KORT 71 
 

 
Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än folkskola 
 
Grundskolans lågstadium, folkskola eller medborgarskola 
 
Grundskolans högstadium eller mellanskola 
 
Gymnasium, studentexamen 
 
Yrkesexamen 
 
Både studentexamen och yrkesexamen 
 
Specialyrkesexamen 
 
Yrkesexamen på institutnivå 
 
Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen  
 
Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre 
nivå 
 
Högre yrkeshögskoleexamen 
 
Högre högskoleexamen 
 
Licentiatexamen 
 
Doktorsexamen 
 
Annan 

 
 



 

 

 
 
 
 

KORT 72 
 
 
 
 
Yrken på högsta sakkunnignivå och inom den tekniska branschen 
(t.ex. läkare, lektor, diplomingenjör, konstnär, revisor) 
 
Ledande befattningshavare 
(t.ex. bankdirektör, VD för stort företag, högre stats- och 
kommuntjänsteman, direktör för fackförening) 
 
Kontors- och förvaltningsbranschen 
(t.ex. sekreterare, kanslist, byråsekreterare, bokförare) 
 
Handelsbranschen 
(t.ex. försäljningschef, köpman, försäljare, försäkringsagent) 
 
Servicebranschen 
(t.ex. hovmästare, polis, servitör, gårdskarl, barberare damfrisör, anställd 
inom försvarsmakten) 
 
Specifikt yrkeskunniga arbetare 
(t.ex. förman, mekaniker, tryckare, verktygsmontör, elmontör) 
 
Yrkeskunniga arbetare 
(t.ex. murare, busschaufför, timmerman, metallarbetare, bagare) 
 
Icke yrkeskunniga arbetare 
(t.ex. diversearbetare, bärare, icke yrkeskunnig industriarbetare) 
 
Latbruksyrken 
(t.ex. jordbrukare, latbruksarbetare, traktorförare, fiskare) 



 

 

 
KORT 73 

 
 

 
Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än folkskola 
 
Grundskolans lågstadium, folkskola eller medborgarskola 
 
Grundskolans högstadium eller mellanskola 
 
Gymnasium, studentexamen 
 
Yrkesexamen 
 
Både studentexamen och yrkesexamen 
 
Specialyrkesexamen 
 
Yrkesexamen på institutnivå 
 
Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen  
 
Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre 
nivå 
 
Högre yrkeshögskoleexamen 
 
Högre högskoleexamen 
 
Licentiatexamen 
 
Doktorsexamen 
 
Annan 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 74 
 
 
 
 
Yrken på högsta sakkunnignivå och inom den tekniska branschen 
(t.ex. läkare, lektor, diplomingenjör, konstnär, revisor) 
 
Ledande befattningshavare 
(t.ex. bankdirektör, VD för stort företag, högre stats- och 
kommuntjänsteman, direktör för fackförening) 
 
Kontors- och förvaltningsbranschen 
(t.ex. sekreterare, kanslist, byråsekreterare, bokförare) 
 
Handelsbranschen 
(t.ex. försäljningschef, köpman, försäljare, försäkringsagent) 
 
Servicebranschen 
(t.ex. hovmästare, polis, servitör, gårdskarl, barberare damfrisör, anställd 
inom försvarsmakten) 
 
Specifikt yrkeskunniga arbetare 
(t.ex. förman, mekaniker, tryckare, verktygsmontör, elmontör) 
 
Yrkeskunniga arbetare 
(t.ex. murare, busschaufför, timmerman, metallarbetare, bagare) 
 
Icke yrkeskunniga arbetare 
(t.ex. diversearbetare, bärare, icke yrkeskunnig industriarbetare) 
 
Latbruksyrken 
(t.ex. jordbrukare, latbruksarbetare, traktorförare, fiskare) 



 

 

 
 
 
 

KORT 75 
 
 

Finskspråkig finländare 
 
Svenskspråkig finländare 
 
Ingermanländare 
 
Same 
 
Rom 
 
Tysk 
 
Svensk 
 
Estländare 
 
Ryss 
 
Irakier 
 
Kurd 
 
Somalier 
 
Kines 
 
Övriga ursprung 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 76 
 
 
 
 

Hur mycket liknar den här personen dig? 
 
 

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 

 



 

 

 
 
 
 

KORT 77 
 
 
 
 
Hur viktigt anser du det är att en person som är född, uppvuxen och 
bor utanför Finland har god utbildning när det beslutas om 
personen ska få möjligheten att flytta hit och bosätta sig här? 

 
 
 

Inte alls 
viktigt 

         Extremt 
viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 
 
 
 

KORT 78 
 
 
 
 
Hur viktigt anser du det är att en person har kristen bakgrund när 
det beslutas om huruvida personen ska få flytta hit för att bosätta 
sig? 
 
 
 

Inte alls 
viktigt 

         Extremt 
viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 
 
 
 

KORT 79 
 
 
 
 
Hur viktigt anser du det är att en person har yrkeskunskap som 
Finland behöver när det beslutas om huruvida personen ska få 
möjligheten att flytta hit och bosätta sig här? 
 
 
 

Inte alls 
viktigt 

         Extremt 
viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 
 
 
 

KORT 80 
 
 
 
 

Inte alls 
viktigt 
 

    Mycket 
viktigt 

0 1 2 3 4 5 



 

 

 
 
 
 

KORT 81 
 
 
 
 
Inte alls 
viktigt 

 

         Extremt 
viktigt 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


