
KYSELYLOMAKE: FSD3237 ISSP 2017: SOSIAALISET VERKOSTOT JA VOIMAVARAT: SUO-
MEN AINEISTO

QUESTIONNAIRE: FSD3237 ISSP 2017: SOCIAL NETWORKS AND SOCIAL RESOURCES:
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/



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökning om sociala nätverk och resurser 
 
 

En internationell forskargrupp gör en jämförelse av sociala nätverk och resurser i omkring 
50 länder. Finland är med i denna undersökning och vi bjuder in dig att delta. Vi ställer 
frågor om bl.a. dina familje-, släktskaps- och vänskapsförhållanden samt vem eller vad du 
litar på och tyr dig till när du behöver hjälp. Resultaten kan jämföras med andra 
deltagarländer och med de uppgifter som samlades in i Finland år 2001. För att 
undersökningen ska lyckas är det viktigt att människor som förhåller sig olika till de här 
frågorna besvarar enkäten. 
 

Du är en av de 2 500 finländare mellan 15 och 75 år som slumpmässigt valts ut till under-
sökningen. För datainsamlingen i Finland ansvarar Statistikcentralen. Undersökningen 
genomförs i samarbete med Tammerfors universitet. 
 

Sekretess 
 

Innan materialet överlämnas till Samhällsvetenskapliga dataarkiv vid Tammerfors 
universitet och det internationella informationsarkivet raderas alla uppgifter som gör det 
möjligt att identifiera enskilda svarspersoner. Materialet behandlas med statistiska 
metoder och det går alltså inte att urskilja hur någon enskild person har svarat. 
 

Återsändning 
 

Vänligen fyll i blanketten och återsänd den före 20.10.2017 i bifogade kuvert till 
Statistikcentralen. Portot är betalt. 

Alternativt kan du besvara enkäten på internet. 
Skriv i adressfältet på internet www.tilastokeskus.fi/tup/issp 

Dina personliga koder är:           Användar-ID 

                         Lösenord 
 
 
 

Bland dem som deltagit i undersökningen utlottas fem presentkort på 100 euro 
till S- eller K-gruppens butiker. 
 
 

Ytterligare information 
 

Forskningsamanuens Seppo Antikainen, seppo.antikainen@uta.fi 

Överaktuarie Markku Nieminen, markku.nieminen@stat.fi 
 
 

Tack på förhand för samarbetet 
 

Statistikcentralen Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv 
        

 
 
 
Jussi Heino Helena Laaksonen 
statistikdirektör direktör 
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 I vilken mån instämmer du i följande påståenden? 

Välj ett alternativ på varje rad. 
 

 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma eller 
annan åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

Kan inte 
säga 

a) Människor som jag har inget att säga 
till om i beslut som fattas av regeringen .....  

1 2 3 4 5 8 

b) De politiker vi väljer till riksdagen 
försöker att hålla sina vallöften ....................  1 2 3 4 5 8 

 

 

 
 

 
 

BLANKETTANVISNINGAR 
 
 

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

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

 Vilket år är du född?    1964 
 

 
 
 
 

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

 
 Bor du… 

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

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

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

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

 i glesbygden på landet ...................................................  5 

 
 
 
 
 
 

Exempel 3.  Många frågor har flera delar (a, b, c osv.). 

 Svara på varje del. 
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Först några frågor om din utbildning 
 
 
 

1. Är du… 

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

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

 

2. Vilket år är du född?   _______ 
 
 

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

 
_______ år  

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

 
 

4. Vilken utbildning har du? 

Välj den högsta utbildningsnivå som slutförts, bara ett alternativ. 
 

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

 
 
 

Nu några frågor om din arbetssituation 

 

 Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbetande i den egna 
familjens företag minst en timme per vecka. Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete (mamma- 
eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur din vanliga 
arbetssituation ser ut. 

 

5.  Förvärvsarbetar du? 
Välj bara ett alternativ. 

 

 
Jag förvärvsarbetar för närvarande .......................  1 → Fortsätt med fråga 6. 

 Jag förvärvsarbetar inte för närvarande men har 
tidigare gjort det .....................................................  2 → Fortsätt med fråga 7. 

 
Jag har aldrig förvärvsarbetat ................................  3 → Fortsätt med fråga 12. 

 
 

 

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

 

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

7. Är/var du… 
Välj bara ett alternativ. 

 

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

 
Företagare utan anställda ............... 2  

 
Företagare med anställda ............... 3 →  Hur många anställda har/hade ditt företag  

        förutom dig själv? _______ personer 
 Arbetar i den egna familjens 

företag ............................................. 4  
 

 

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

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

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

 

 

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

 Välj bara ett alternativ. 
 

 
I ett vinstdrivande företag ............... 1  

 
I en icke-vinstdrivande 
organisation .................................... 2  

 

 

10.  Arbetar/arbetade du inom den offentliga eller privata sektorn? 

 Välj bara ett alternativ. 
 

 
Inom den offentliga sektorn ............ 1  

 
Inom den privata sektorn ................ 2  

 

 

11a.  Vilket är ditt nuvarande eller senaste yrke? 
Ange yrkesbenämningen för ditt huvudsakliga arbete så noggrant som möjligt, t.ex. elektronikmontör hellre än montör.  
Ange yrke, inte examen. 

 
    Yrke: _________________________________________________________________ 
 
 

11b.  Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 

11c.  Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där 
 du arbetar/arbetade? 
 
    _________________________________________________________________________________ 
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12.  Vilket av följande alternativ beskriver bäst din nuvarande situation? 

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

 

 Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag) ...... 1 

 Arbetslös arbetssökande ........................................................................................ 2 

 Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt) ....................... 3 

 Praktikant eller läroavtalselev ................................................................................. 4 

 Permanent arbetsoförmögen .................................................................................. 5 

 Pensionär ................................................................................................................ 6 

 Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare ....................................... 7 

 Beväring eller i civiltjänst ........................................................................................ 8 

 Något annat ............................................................................................................ 9 
 
 

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

Välj bara ett alternativ. 
 

 
Vi bor tillsammans .................................................  1 → Gå till fråga 14. 

 
Vi bor inte tillsammans...........................................  2 → Gå till fråga 15. 

 
Jag har inte ett parförhållande ...............................  3 → Gå till fråga 23. 

 
 

 

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

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

_______ år  
 

Mindre än ett år  
 
 

 

15. Vilken utbildning har din partner? 

Välj den högsta utbildningsnivå som slutförts, bara ett alternativ. 
 

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

 
 

 

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

 

 Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbetande i den egna 
familjens företag minst en timme per vecka. Om din partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete 
(mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur 
hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. 

 

17.  Förvärvsarbetar din partner? 

Välj bara ett alternativ. 
 

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

 Förvärvsarbetar inte för närvarande, 
men har tidigare gjort det ..................  2 → Gå till fråga 19. 

 
Han/hon har aldrig förvärvsarbetat ...  3 → Gå till fråga 22. 

 
 

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

 

         ______ timmar 
 
 

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

 

19. Är/var din partner… 

Välj bara ett alternativ. 
 

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

 
Företagare utan anställda ..........................  2  

 
Företagare med anställda ..........................  3  

 
Arbetar i den egna familjens företag ..........  4  

 
 

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

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

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

 
 

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

 
    Yrke: ______________________________________________________________ 
 
 

21b.  Vilka är/var din partners huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

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

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

 

 Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag) ...  1 

 Arbetslös arbetssökande .....................................................................................  2 

 Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt) ....................  3 

 Praktikant eller läroavtalselev ..............................................................................  4 

 Permanent arbetsoförmögen ...............................................................................  5 

 Pensionär .............................................................................................................  6 

 Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare ....................................  7 

 Beväring eller i civiltjänst .....................................................................................  8 

 Något annat .........................................................................................................  9 
 
 

Här följer några frågor om sociala nätverk 
 

23. Nedan finns exempel på olika yrken som personer du känner kan tänkas ha. Med personer du 
  känner avses här att du känner personen i fråga så väl att du kan ta kontakt med honom/henne. 
 Om du känner flera personer som har samma yrke, välj den person som står dig närmast. 

 Känner du en kvinna eller man som är... 

 Välj ett alternativ på varje rad. Familjemed-
lem eller 
släkting 

Nära 
vän 

Någon 
annan jag 

känner 

Känner 
inte 

Kan inte 
säga 

a) Buss- eller lastbilschaufför ......................................  1 2 3 4 8 
       
b) I chefsställning vid ett stort företag .........................  1 2 3 4 8 
       
c) Städare ....................................................................  1 2 3 4 8 
       
d) Frisör .......................................................................  1 2 3 4 8 
       
e) Personalchef ...........................................................  1 2 3 4 8 
       
f) Jurist ........................................................................  1 2 3 4 8 
       
g) Bilmekaniker ............................................................  1 2 3 4 8 
       
h) Sjukskötare eller hälsovårdare ................................  1 2 3 4 8 
       

i) Polis .........................................................................  1 2 3 4 8 
       
j) Lärare på högstadiet (grundskolans klasser 7–9) ...  1 2 3 4 8 

 

 

24.  Vad anser du om följande påståenden? 

 Välj ett alternativ på varje rad. 

  
Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma 

eller annan 
åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

 Kan inte 
säga 

a) Inkomstskillnaderna är för stora i Finland. ..... 1 2 3 4 5  8 
         b) I ett rättvist samhälle ska skillnaderna 

mellan människors levnadsstandard vara 
små. ............................................................... 1 2 3 4 5 

 

8 
         c) Det är regeringens ansvar att minska 

inkomstskillnaderna mellan hög- och 
låginkomsttagare ........................................... 1 2 3 4 5 

 

8 
         d) De sociala förmånerna i Finland gör 

människor lata ............................................... 1 2 3 4 5 
 

8 
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25.  Människor har olika synpunkter på vem som bör sköta följande verksamheter i Finland. 
 Vem anser du att huvudsakligen bör sköta... 

  a) Sjukvård? Välj bara ett alternativ. 

 Offentliga sektorn ..........................................................................  1 

 Privata företag/vinstdrivande organisationer ................................  2 

 Ideella organisationer/välgörenhetsorganisationer/stiftelser. .......  3 

 Religiösa organisationer/samfund ................................................  4 

 Familj, släkt eller vänner ...............................................................  5 

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

  b) Äldreomsorg? Välj bara ett alternativ. 

 Offentliga sektorn ..........................................................................  1 

 Privata företag/vinstdrivande organisationer ................................  2 

 Ideella organisationer/välgörenhetsorganisationer/stiftelser. .......  3 

 Religiösa organisationer/samfund ................................................  4 

 Familj, släkt eller vänner ...............................................................  5 

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

26. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna deltagit i aktiviteter som ordnas av... 

 Välj ett alternativ på varje rad. En gång i 
veckan eller 

oftare 

1–3 
gånger i 

månaden 

Flera gånger 
under det 

senaste året 

En gång 
under det 

senaste året 

Inte en 
enda 
gång 

Kan inte 
säga 

a) Organisationer eller föreningar inom 
idrott, kultur eller fritid? ......................  1 2 3 4 5 8 

        b) Politiska partier, grupper eller 
föreningar? ........................................  1 2 3 4 5 8 

        c) Välgörenhetsorganisationer eller 
religiösa organisationer som ägnar 
sig åt frivilligarbete? ..........................  1 2 3 4 5 8 

 
 

27.  Vad anser du om följande påståenden? Människor som jag har inget att säga till om i beslut som 
 fattas av regeringen. 

 Välj bara ett alternativ. 

 Helt av samma åsikt ................................... 1 

 Av samma åsikt .......................................... 2 

 Varken av samma eller annan åsikt ........... 3 

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

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

   
 Kan inte säga ............................................. 8 
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28. Om du behövde hjälp i följande situationer, vem skulle du i första hand vända dig till? 
 Om det finns flera personer som du lika sannolikt skulle vända dig till, välj den person 
 som står dig närmast.  

Välj ett alternativ på varje rad. 
 

 Vem skulle du i första hand 
vända dig till... 

En familje-
medlem eller 
annan nära 

släkting 

En mer 
avlägsen 
släkting 

En 
nära 
vän 

En 
granne 

En 
arbets-
kamrat 

Någon 
annan 

Ingen Kan 
inte 
säga 

a) För att få hjälp med hushålls- 
eller trädgårdsarbeten, som du 
inte själv kan utföra? ...............  1 2 3 4 5 6 7 8 

          b) För att få hjälp hemma om du 
skulle vara sjuk och tvungen 
att stanna till sängs några 
dagar? .....................................  1 2 3 4 5 6 7 8 

          c) För att få stöd om du känner 
dig nedstämd eller deprimerad 
och vill prata om saken? .........  1 2 3 4 5 6 7 8 

          d) För att få råd om familje-
problem? .................................  1 2 3 4 5 6 7 8 

          e) För att göra något trevligt 
tillsammans? ...........................  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

29. Till vem skulle du i första hand vända dig för att få hjälp i följande situationer? 

Välj ett alternativ på varje rad. 
 

 Vem skulle du i första hand 
vända dig till... 

Familjemed-
lemmar, 

släktingar 
eller nära 

vänner 

Andra 
männis-

kor 

Privata 
företag 

Offent-
liga 

tjänster 

Ickevinst-
syftande 

eller 
religiösa 
organisa-

tioner 

Andra 
organisa-

tioner 

Ingen Kan inte 
säga 

a) Om du var tvungen att låna 
en stor summa pengar? .........  1 2 3 4 5 6 7 8 

          b) Om du behövde hjälp med att 
hitta en arbetsplats? ...............  1 2 3 4 5 6 7 8 

          c) Om du behövde hjälp med att 
uträtta ärenden hos 
myndigheter eller med 
officiella dokument? ...............  1 2 3 4 5 6 7 8 

          d) Om du behövde hjälp med att 
hitta en bostad? ......................  1 2 3 4 5 6 7 8 

          e) Om du var allvarligt sjuk och 
behövde någon som sköter 
om dig? ...................................  1 2 3 4 5 6 7 8 
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30. Hur ofta under de senaste 4 veckorna har du känt att... 

Välj ett alternativ på varje rad. 

  Inte en 
enda 
gång Sällan 

Någon 
gång Ofta Mycket ofta 

Kan inte 
säga 

a) Du saknar vänner och sällskap? ...............  1 2 3 4 5 8 
        
b) Du är isolerad från andra? ........................  1 2 3 4 5 8 
        c) Du har blivit lämnad utanför? ....................  1 2 3 4 5 8 

 

 

31.  Om människor hade möjlighet att utnyttja dig, hur ofta tror du att de skulle göra det eller hur ofta 
  skulle de försöka vara rättvisa och ärliga mot dig? 

 Välj bara ett alternativ. 

 De skulle nästan alltid försöka utnyttja mig .........................................  1 

 De skulle för det mesta försöka utnyttja mig .......................................  2 

 De skulle för det mesta försöka vara rättvisa och ärliga mot mig .......  3 

 De skulle nästan alltid försöka vara rättvisa och ärliga mot mig .........  4 

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

 

 

32.  Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på människor eller bör man vara på sin vakt mot 
 andra människor? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Man kan nästan alltid lita på människor ..............................................  1 

 Man kan vanligtvis lita på människor ..................................................  2 

 Man bör vanligtvis vara på sin vakt när man har med andra 
människor att göra ...............................................................................  3 

 Man bör nästan alltid vara på sin vakt när man har med andra 
människor att göra ...............................................................................  4 

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

 

 

33.  På en skala från 0 till 10, där 0 betyder ”litar inte alls på” och 10 betyder ”litar helt på”, hur 
mycket litar du själv på... Välj ett alternativ på varje rad. 

 

Litar inte 
alls på  

Litar helt 
på 

Kan inte 
säga 

 
 
 

a) Domstolar i Finland? ............  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

b) De största privatföretagen i 
Finland? ...............................  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

34.  Vad anser du om följande påståenden? 

 Välj ett alternativ på varje rad. 

  
Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma 

eller annan 
åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

 Kan inte 
säga 

a) Det är vuxna barns plikt att sköta om 
sina gamla föräldrar .....................................  1 2 3 4 5  8 

         b) Man måste först ta hand om sig själv 
och sin familj innan man hjälper andra ........  1 2 3 4 5 

 
8 

         c) De som har det bättre ställt ekonomiskt 
ska hjälpa sina vänner som inte har 
det lika bra ...................................................  1 2 3 4 5 

 

8 
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35.  Försöker personer i din familjekrets styra din livsstil och dina val? 
 Med familjekrets avses eventuell partner samt bådas familjemedlemmar och nära släktingar. 

 Välj bara ett alternativ. 

 Aldrig .........................................  1 

 Sällan ........................................  2 

 Ibland .........................................  3 

 Ofta ............................................  4 

 Mycket ofta ................................  5 

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

 
 

36.  Tycker du att din familj, dina släktingar eller vänner har för höga krav på dig? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Aldrig .........................................  1 

 Sällan ........................................  2 

 Ibland .........................................  3 

 Ofta ............................................  4 

 Mycket ofta ................................  5 

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

 
 

37.  Tänk på människor som är viktiga för dig, till exempel din partner, övrig familjekrets eller nära 
  vänner. Hur ofta under de senaste 4 veckorna har någon av dem varit upprörd eller arg på dig? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Inte en enda gång .....................  1 

 Sällan ........................................  2 

 Ibland .........................................  3 

 Ofta ............................................  4 

 Mycket ofta ................................  5 

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

 
 

38.  Hur ofta går du ut och äter eller dricker tillsammans med tre eller flera vänner eller bekanta? 

Räkna inte med familjemedlemmar. 

 Välj bara ett alternativ. 

 Dagligen ....................................  1  

 Flera gånger i veckan ................  2  

 En gång i veckan .......................  3  

 2–3 gånger i månaden ..............  4  

 En gång i månaden ...................  5  

 Flera gånger om året .................  6  

 Mera sällan ................................  7  

 Aldrig .........................................  8 → Gå till fråga 40. 

 Kan inte säga ............................  9  
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39.  Hur ofta får du nya vänner eller bekanta i dessa situationer? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Aldrig ................................................. 1 

 Sällan................................................. 2 

 Ibland ................................................. 3 

 Ofta .................................................... 4 

 Mycket ofta ........................................ 5 

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

 

 

40.  Hur många personer har du kontakt med under en vanlig vardag? 
 Räkna med alla personer som du pratar med, samtalar med eller skriver till antingen ansikte mot ansikte, 
per telefon, via internet eller på annat sätt. 

 Välj bara ett alternativ. 

 Med 0–4 personer ............................. 1 

 Med 5–9 personer ............................. 2 

 Med 10–19 personer ......................... 3 

 Med 20–49 personer ......................... 4 

 Med 50–99 personer ......................... 5 

 Med 100 eller fler personer ............... 6 

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

 

41.  Hur många av dessa personer träffar du ansikte mot ansikte under en vanlig vardag? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Alla eller nästan alla .......................... 1 

 Största delen ..................................... 2 

 Ungefär hälften .................................. 3 

 Några av dem .................................... 4 

 Ingen eller nästan ingen av dem ....... 5 

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

 

 

42.   Tänk på den av dina föräldrar som du har mest kontakt med. Hur ofta har du kontakt med 
  honom/henne ansikte mot ansikte, per telefon, via internet eller på annat sätt? 

  Välj bara ett alternativ. 
 

 Mina föräldrar är inte längre i livet ................................................  1 

 Föräldern i fråga bor i samma hushåll som jag ............................  2 

 Dagligen .......................................................................................  3 

 Flera gånger i veckan ...................................................................  4 

 En gång i veckan ..........................................................................  5 

 2–3 gånger i månaden .................................................................  6 

 En gång i månaden ......................................................................  7 

 Flera gånger om året ....................................................................  8 

 Mera sällan ...................................................................................  9 

 Aldrig ............................................................................................  10 
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43.  Tänk på den bror eller syster som du har mest kontakt med. Hur ofta har du kontakt med 
  honom/henne ansikte mot ansikte, per telefon, via internet eller på annat sätt? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Jag har inga bröder eller systrar ..................................................  1 

 Brodern/systern i fråga bor i samma hushåll som jag ..................  2 

 Dagligen .......................................................................................  3 

 Flera gånger i veckan ...................................................................  4 

 En gång i veckan ..........................................................................  5 

 2–3 gånger i månaden .................................................................  6 

 En gång i månaden ......................................................................  7 

 Flera gånger om året ....................................................................  8 

 Mera sällan ...................................................................................  9 

 Aldrig ............................................................................................  10 
 

 

44.  Tänk på det av dina vuxna barn (18 år eller äldre) som du har mest kontakt med. Hur ofta har du 
  kontakt med honom/henne ansikte mot ansikte, per telefon, via internet eller på annat sätt? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Jag har inga vuxna barn ...............................................................  1 

 Det vuxna barnet i fråga bor i samma hushåll som jag ................  2 

 Dagligen .......................................................................................  3 

 Flera gånger i veckan ...................................................................  4 

 En gång i veckan ..........................................................................  5 

 2–3 gånger i månaden .................................................................  6 

 En gång i månaden ......................................................................  7 

 Flera gånger om året ....................................................................  8 

 Mera sällan ...................................................................................  9 

 Aldrig ............................................................................................  10 
 

 

45.  Tänk nu på den släkting som du har mest kontakt med (förutom partner, föräldrar, syskon och 
  vuxna barn). Hur ofta har du kontakt med honom/henne ansikte mot ansikte, per telefon, via 
  internet eller på annat sätt? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Jag har inga andra släktingar .......................................................  1 

 Släktingen i fråga bor i samma hushåll som jag ..........................  2 

 Dagligen .......................................................................................  3 

 Flera gånger i veckan ...................................................................  4 

 En gång i veckan ..........................................................................  5 

 2–3 gånger i månaden .................................................................  6 

 En gång i månaden ......................................................................  7 

 Flera gånger om året ....................................................................  8 

 Mera sällan ...................................................................................  9 

 Aldrig ............................................................................................  10 
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46.  Tänk på den nära vän som du har mest kontakt med. Hur ofta har du kontakt med honom/henne 
  ansikte mot ansikte, per telefon, via internet eller på annat sätt? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Jag har inga nära vänner ...............................................  1 

 Vännen i fråga bor i samma hushåll som jag .................  2 

 Dagligen .........................................................................  3 

 Flera gånger i veckan .....................................................  4 

 En gång i veckan ............................................................  5 

 2–3 gånger i månaden ...................................................  6 

 En gång i månaden ........................................................  7 

 Flera gånger om året ......................................................  8 

 Mera sällan .....................................................................  9 

 Aldrig ..............................................................................  10 
 

 

47.   Tänk nu på hur du håller kontakt med alla dina familjemedlemmar, släktingar och nära vänner. 
   Hur stor del av all kontakt sker via telefon, sms, internet eller andra internetbaserade 
   kommunikationsmedel? 

 Välj bara ett alternativ. 

 All eller nästan all kontakt...............................................  1 

 Största delen ..................................................................  2 

 Ungefär hälften ...............................................................  3 

 En viss del ......................................................................  4 

 Ingen eller nästan ingen .................................................  5 

 Jag använder inga av dessa kommunikationsmedel .....  6 

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

48.  Hur skulle du beskriva ditt nuvarande hälsotillstånd? Är det... 

 Välj bara ett alternativ. 

 Utmärkt ...........................................................................  1 

 Mycket bra ......................................................................  2 

 Bra ..................................................................................  3 

 Någorlunda .....................................................................  4 

 Dåligt ..............................................................................  5 

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

 
 

49.  Hur ofta under de senaste 4 veckorna... 

Välj ett alternativ på varje rad. 

 
 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 
ofta 

Kan inte 
säga 

        

a) Har du känt dig olycklig och nedstämd? ........  1 2 3 4 5 8 
        b) Har du känt att svårigheterna radat upp sig 

så mycket att du inte klarar av dem? .............  1 2 3 4 5 8 
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50.  I vilken mån stämmer följande påstående in på dig? 
 Det är lätt för mig att uppnå mina mål. 

 Välj bara ett alternativ. 

 Stämmer helt ....................................................  1 

 Stämmer till största del .....................................  2 

 Stämmer till viss del .........................................  3 

 Både stämmer och stämmer inte .....................  4 

 Stämmer till viss del inte...................................  5 

 Stämmer till största del inte ..............................  6 

 Stämmer inte alls ..............................................  7 

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

 
 

51.  Hur nöjd är du med ditt liv i sin helhet? 

 Välj bara ett alternativ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Till sist några bakgrundsfrågor 
 

52.  Hur svårt eller lätt är det för ditt hushåll att täcka normala obligatoriska utgifter med hushållets 
  totala inkomster? Beakta alla hushållsmedlemmars alla inkomstkällor. 

 Välj bara ett alternativ. 

 Mycket svårt .....................................................  1 

 Ganska svårt ....................................................  2 

 Varken lätt eller svårt........................................  3 

 Ganska lätt .......................................................  4 

 Mycket lätt ........................................................  5 

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

 
 

53.  Hur många olika språk talar du tillräckligt bra för att kunna föra ett samtal? Räkna också med det 
 språk eller de språk som du talar hemma. 

 Välj bara ett alternativ. 

 Ett språk ...........................................................  1 

 Två språk ..........................................................  2 

 Tre språk ..........................................................  3 

 Fyra eller flera språk.........................................  4 
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54. Är du eller har du varit medlem i någon fackförening? 

 Välj bara ett alternativ. 

 
Jag är för närvarande medlem ........................................  1 

 
Jag har varit medlem, men är inte för närvarande ..........  2 

 
Jag har aldrig varit medlem .............................................  3 

 
 

55. Hör du till någon kyrka eller religiöst samfund? 

Välj bara ett alternativ. 
 

 

 

 

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

Välj bara ett alternativ. 
 

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

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

 2–3 gånger i månaden ................................................ 3 

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

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

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

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

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

 

  

 
Evangelisk-lutherska kyrkan .............................................  1 

 
Ortodoxa kyrkan ................................................................  2 

 
Katolska kyrkan .................................................................  3 

 
Annan kristen kyrka eller annat kristet samfund ...............  4 

 
Judisk församling/samfund ...............................................  5 

 
Islamisk församling/samfund ............................................  6 

 
Buddhistisk församling/samfund .......................................  7 

 
Hinduisk församling/samfund ............................................  8 

 
Jag hör till något annat asiatiskt religionssamfund ...........  9 

 
Jag hör till något annat religionssamfund .........................  10 

 
Jag hör inte till kyrkan eller till ett religionssamfund .........  11 
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57. I vårt samhälle finns det vissa samhällsklasser som uppfattas som högre och andra som 
  uppfattas som lägre. Här hittar du en skala som beskriver samhällelig ställning. Var skulle du 
  placera dig själv på skalan, där 10 anger den högsta klassen och 1 den lägsta? 

Välj bara ett alternativ. 
 

 
Den högsta klassen ...................  10 

 
 9 

 
 8 

 
 7 

 
 6 

 
 5 

 
 4 

 
 3 

 
 2 

 
Den lägsta klassen .....................  1 

 

 

58.  Ibland avstår vissa människor från att rösta av olika skäl. Röstade du i det senaste riksdagsvalet 
 i april 2015? 

Välj bara ett alternativ. 
 

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

Nej ..........................................  2 → Gå till fråga 60. 

 
Jag hade inte rösträtt .............  3 → Gå till fråga 60. 

 
 

 

59. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2015? 

Välj bara ett alternativ. 

 
Samlingspartiet (SAML) ....................................  1 

 
Sannfinländarna (SAF)......................................  2 

 
Svenska folkpartiet (SFP) .................................  3 

 
Centern i Finland (CENT)..................................  4 

 
Kristdemokraterna (KD) ....................................  5 

 
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) .........  6 

 
Vänsterförbundet (VÄNST) ...............................  7 

 
Gröna förbundet (GRÖNA) ...............................  8 

 
Annat parti eller annan gruppering ....................  9 

 
Vill inte säga ......................................................  10 

 
Kan inte säga ....................................................  11 
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_____  år 

 (Lämna punkt e tom om det inte finns barn i hushållet.) 

 

 

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

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

         av vilka:   

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

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

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

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

 
 

 
 
 

 

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

 

   
euro i månaden 

 
 

 

→ Om du bor ensam, gå till fråga 63. 
 

62. Vilken är ditt hushålls genomsnittliga, sammanlagda månadsinkomst före skatt 
(=bruttoinkomster) inklusive kapitalinkomster och alla sociala förmåner? 

 

   euro i månaden 
 
 

63. Är du för närvarande… 

Välj bara ett alternativ. 
 

 Gift ........................................................................................  1 

 Sambo ..................................................................................  2 

 I registrerat partnerskap .......................................................  3 

 Separerad från min make/maka/registrerade partner (men 
fortfarande lagligen gift/i ett registrerat partnerskap) ...........  4 

 Skild från min make/maka/registrerade partner ...................  5 

 Änka/änkling/registrerad partner avliden ..............................  6 

 Jag har aldrig varit gift/levt i ett registrerat partnerskap .......  7 

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

 

64. Bor du… 

Välj bara ett alternativ. 
 

 

 

 

  

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

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

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

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

 
i glesbygden på landet .........................................................  5 
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65.  Till vilken av följande grupper tycker du att du hör? 

Välj ett eller högst två alternativ. 
 

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

 
Svenskspråkiga .............................................................  2 

 
Samer ............................................................................  3 

 
Romer ...........................................................................  4 

 
Estländare .....................................................................  5 

 
Ryssar ...........................................................................  6 

 
Svenskar .......................................................................  7 

 
Somalier ........................................................................  8 

 
Invandrare .....................................................................  9 

 
Återflyttare .....................................................................  10 

 

Annan, vilken? _____________________________ ...  11 
 

 

66a.   I vilket land är din far född? 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 
 

66b.   I vilket land är din mor född? 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 
 

67. I vilket landskap bor du? 

 Välj bara ett alternativ. 

 Nyland ...........................................................................  1 

 Egentliga Finland ..........................................................  2 

 Satakunta ......................................................................  3 

 Egentliga Tavastland .....................................................  4 

 Birkaland .......................................................................  5 

 Päijänne-Tavastland ......................................................  6 

 Kymmenedalen .............................................................  7 

 Södra Karelen ...............................................................  8 

 Södra Savolax ...............................................................  9 

 Norra Savolax ...............................................................  10 

 Norra Karelen ................................................................  11 

 Mellersta Finland ...........................................................  12 

 Södra Österbotten .........................................................  13 

 Österbotten ...................................................................  14 

 Mellersta Österbotten ....................................................  15 

 Norra Österbotten .........................................................  16 

 Kajanaland ....................................................................  17 

 Lappland .......................................................................  18 

 Åland .............................................................................  19 
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Kommer du ännu att tänka på något som du vill lyfta fram här? 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

Skicka enkätblanketten i det bifogade svarskuvertet 

till Statistikcentralen. Portot är betalt. 
 

Var med i utlottningen av presentkort. 

Vinnaren underrättas personligen. 

 


