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God dag!

Jag är... Mitt ärende gäller den intervjuundersökning med
anledning av vilken Ni säkert redan har fått ett brev.

Undersökningen rör finländarnas allmänna levnadsförhållanden,
hälsosituation och frågor som anknyter sig till mänskliga relationer.

Undersökningen understödes av Statens medicinska och
samhällsvetenskapliga kommissioner och av Medicinalstyrelsen.
Resultaten av undersökningen kommer att användas för
utvecklandet av den allmänna hälsofostran och
familjerådgivningen.

Ni har genom slumpmässigt urval kommit med i stickprovet, som
representerar hela den fullvuxna befolkningen i Finland.
Uppgifterna behandlas fullständigt konfidentiellt och ert namn
framgår inte ur svarsformuläret.

Kan vi påbörja intervjun genast? (Om tidpunkten inte på
något sätt passar den intervjuade, avtalas om ny tid.)



1 Den  intervjuades bostadskommun- och -län (ifylles
av intervjuaren)
_________________________________________________
____________________________________________
2 Den intervjuade bor i (ifylles av intervjuaren)

1 med över 100 000 invånare
2 i stad eller i köping med 20 000-100 000 invånare
3 stad eller köping med 20 000-100 000
4 i stad eller köping med mindre än 20 000 invånare
5 bosättningscentrum på landsbygden (kyrkby,

fabrikssamhälle el. dyl.)
6 annorstädes på landsbygden

3 Dem intervjuade är (ifylles av intervjuaren)
1 man 2 kvinna

4 Är Ert  modersmål

1 finska 2 svenska 3 något annat språk

5 Hur gammal  är Ni? ____år
6 Hur länge  har Ni bott på er nuvarande bostadsort? (Behöver
inte kontinuerligt boende)

1 under  5 år

Äktenskap
ingått

Äktenskap
upplöst

Orsak till
äktenskapets
upplös

Första
äktenskapet

mån/år år 1 skilsmässa
2 död

Andra
äktenskapet

mån/år år 1 skilsmässa
2 död

Tredje
äktenskapet

mån/år år- 1 skilsmässa
2 död

Till gifta:
15. Hur många år har Ni varit gift? (nuvarande äktenskap)
___________å r

16. Hur gammal är Er make (maka)?
_____år

17. Vilken skolutbildning har Er make (maka)?
1 mindre än folkskola
2 folkskola
3 mellanskola
4 studentexamen
5 akademisk slutexamen

2 över 5 år
7 Vilken skolutbildning har Ni? (Om en del i folkskola,

en del mellanskola = folkskola)
1 mindre än folkskola
2 folkskola
3 mellanskola
4 studentexamen

8 Hur många år har Ni gått i skola eller studerat,
sammanlagt?(förutom grundskolningsåren bedes Ni även
beakta den tid Ni studerat på heltid)

_____________ år

9 Var bodde Ni  under största delen av er barndom och
ungdom fram till 17 års ålder?

1 på landsbygden
2 i stad eller  köping
3 ungefär  lika mycket  på landsbygden som  i stad

eller  köping
10 Är Ni för närvarande ogift, gift,( änkling) änka,

skild eller lever Ni i hemskillnad (Om gift, frågas Bor
Ni tillsammans med sin make (maka)
1 ogift ___( övergå till fråga 18)
2 gift , bor samman med make (maka)
3 ogift, bor skilt från make(maka)
4 skild eller har hemskillnad
5 änkling (änka)

11 -12 Är ert nuvarande äktenskap(var ert sista äktenskap)
1 hustruns  första
2 hustruns andra
3 hustruns tredje
4 hustruns fjärde

1 mannens första
2 mannens andra
3 mannens tredje
4 mannens fjärde

13. Hur gammal var Ni, när Ni gifte er? (första gången
_______år

14 Till intervjuaren: Anteckna i följande rutnät datumför
intervjupersonens ingående av äktenskap , eller i fall att
intervjupersonen varit gift  flere gånger, datumen för
ingående av äktenskap, äktenskaps utgångsår och
orsak .(Med skilsmässa förstås officiell skilsmässa

Till alla
18. Är Ni för närvarande

l i förvärvsarbete, heldag
2 i förvärvsarbete, halvdag

3 arbetar i ett familjeföretag eller på lantegendom
4 arbetslös
5 pensionerad
6 studerande
7 sköter hemmet
8 annat alternativ,  vad? _

19. Hur pass kroppsligt ansträngande är Ert nuvarande arbete?
1 lätt arbete
2 medellätt arbete
3 medeltungt arbete
4 tungt arbete
0 arbetslös eller pensionerad

20. Är Ert vardagliga arbete andligen betungande?
1 inte alls'
2 i någon mån
3 ganska betungande
4 mycket betungande
0 arbetslös eller pensionerad

Till gifta:
21. Är Er make (maka) för närvarande

1 i förvärvsarbete, heldag
2 i förvärvsarbete, halvdag
3 arbetar i ett familjeföretag eller på lantegendom
4 arbetslös
5 pensionerad
6 studerande
7 sköter hemmet
8 annat alternativ, vad

22. Förvärvsarbetade Ni före ert första äktenskap?
1 ja; hur många år _____
2 nej

Till gifta kvinnor:
23. Hur många år har Ni sammanlagt förvärvsarbetat
under ert äktenskap? (Räkna summariskt ihop åren.)

______år



24. Om Ni helt fritt skulle få besluta själv, skulle Ni vilja
1 förvärvsarbeta, heldag
2 förvärvsarbeta, halvdag
3 vara hemma, sköta hemmet
4 svårt att säga

25. I det följande ber vi Er uppskatta hurudan er arbetssituation
kommer att vara under de följande fem åren
1 jag förvärvsarbetar antagligen heldag
2 jag förvärvsarbetar antagligen halvdag
3 jag kommer antagligen att vara i arbete tidvis och däre-

mellan vara utan
4 jag kommer troligen inte att vara i förvärvsarbete
5 jag blir pensionerad under den tiden
6 svårt att säga

Till alla:
26. Vad har Ni för yrke (bör frågas möjligast noggrant).
Om intervjuade inte har något yrke, frågas: Vilken
sysselsättning har Ni eller har Ni haft (studerat, skött
hemmet  dyl.. Obs. av pensionerade frågas deras f.d. yrke

Om yrket är jordbrukare ,jordbrukarhustru, -son eller -dotter- frågas.
Hur många hektar odlad mark omfattar Er egendom?

____hektar

27. Trivs Ni  med ert nuvarande arbete?
1 synnerligen  bra
2 bra
3 tillfredställande
4 illa
5 ytterst illa
6 intervjupersonen är arbetslös, pensionerad el.dyl.

Till gifta
28. Vad är Er make (maka) för yrke?

Vad gör han (hon)?
________________________________________
Om yrket är jordbrukare, jordbrukarhustru, -son eller
dotter, frågas: Hur många hektar odlad mark omfattar
Er egendom?

29. Hur nödvändiga är eller skulle mannens inkomster
vara för utkomst Ni skulle önska för er familj? (Svara,
om hustrun inte skulle ha arbete)

1 helt nödvändiga
2 rätt så  nödvändiga
3 behövs endast i viss mån
4 behövs inte alls

Till alla
30. Trivs Ni i er nuvarande bostadskommun?

1 synnerligen bra
2 bra
3 tillfredställande
5 ytterst illa

31. Var och med vem bor Ni för närvarande?

1 tillsammans med föräldrarna eller andra anhöriga?
2 tillsammans med maken (makan)
3 tillsammans med förlovad
4 tillsammans med ert stadiga sällskap
5 tillsammans med rumskamrat av samma kön
6 ensam i egen  eller hyreslägenhet
7 ensam i internat eller liknande
8 på annat sätt, hur?

_____________________
32. Hur många rum omfattar Er bostad (kök och

badrum räknas ej med))
_________rum

33. Hur många personer bor allt som allt i denna bostad?
________ personer

34. Har Ni till ert förfogande
1 kallvattenledning 1 nej 2 ja
2 varmvattenledning l nej 2 ja
3 badrum eller duschmöjligheter

i Er bostad l nej 2 ja
4 bastu (egen eller står annars till förfogande)

1 nej 2 ja
5 personbil l nej 2 ja

35. Hur många barn hade Er mor? (levande födda bart
____ barn

36. Bodde Ni  tillsammans med er far eller fosterfar ändå
fram till 15-års åldern? (far var ej frånskild, död eller
okänd)
1 ja
2 bodde ej

37. Bodde Ni tillsammans med er mor eller
fostermorfram till I5-års åldern? (mor var ej
frånskild, död eller  okänd)
1 ja
2 bodde ej

38. Har era föräldrar
1 alltid bott tillsammans
2 alltid bott skilt
3 de är frånskilda eller har flyttat ifrån varandra

39 a. Anser Ni att ert allmänna hälsotillstånd är
1 synnerligen gott
2 ganska gott
3 medelmåttligt
4 ganska dåligt
5 synnerligen dåligt

39 b. Hur lång är Ni? ______cm
39 c  Vad väger Ni? ______ kg

40. Har Ni under det senaste halvåret haft svårigheter
med sådana vardagliga förehavanden, som

att äta
att klä på er
att röra er inomhus,
att röra er utomhus
att gå uppför trappor
att gå nedför trappor

1 nej
2 ja: 'intervjuaren streckar under alla de förehavande

som den intervjuade haft svårigheter med

41. Har Ni under det senaste halvåret eller sedan längre
tillbaka varit arbetsoförmögen på grund av någon
sjukdom eller något lyte?

1 nej
2 ja

42. Har Ni under det senaste halvåret, på grund av någon
sjukdom eller något lyte, varit tvungen att

byta arbetsplats, eller
minska på antalet arbetstimmar, eller
ge avkall på något fritidsintresse

1 nej
2 ja: intervjuaren understreckar det som den intervjuade

varit tvungen att ge avkall på

43. Har Ni under det senaste halvåret haft någon av
följandesjukdomar eller symptom? (Ge kort 1 åt
intervjupersonen)

1 Högt blodtryck, blodtryckssjukdom
2 Hjärnförlamning
3 Av läkare konstaterat hjärtfel (hjärtinsufficiens, krans-

kärlsjukdom, klaffel, inte” fel i hjärtnerven”)
4 Kronisk lungkatarr (bronkit, »rökhosta»)
5 Lungastma
6 Ledgångsreumatism
7 Någon annan av läkare konstaterad reumatisk sjuk-
   dom (t.ex. ledbrott)
8 Epilepsi, .fallandesjuka
9 Sockersjuka

10 Kräfta (Kancer)
11 Kroniskt eksem (Prurigo Besnier, psoriasis el.}
12 Tuberkulos
13 Magsår eller sår i tolvfingertarmen
14 Kronisk gäll- eller leversjukdom



15. Bråck
16. Svår ryggsjukdom (ischias, av läkare konstaterad för-

slitning j ryggraden)
17 Långvarig urinvägsinfektion, njurinflammation
18 Synsvårigheter (trots glasögon)
19 Hörselsvårigheter (trots hörapparat)
20 Någon annan långvarig sjukdom eller något lyte, vad?
______________________________________________
44.Har Ni under det senaste året haft något av följande

symptom eller besvär? (Ge kort 2 åt intervjupersonen)
1 Olika hjärtbesvär som »stickningar», »klappningar»,

"hjärtneuros», »nervöst hjärtbesvär»
2 Andningssvårigheter eller andnöd
3 Upprepade fotkramper, sendrag
4 Svullna  ben
5 Åderbråck som förorsakar besvär
6 Hemorrojder
7 Ryggsmärtor, värk i ryggen
8 Förstoppning
9 Upprepade magbesvär, magkatarr, irriterad

tarm
10 Svår huvudvärk eller migrän
11 Återkommande hosta eller lungkatarr
12 Svaghet el. klumpighet i armar eller ben
13 Ledvärk- eller smärtor, reumatiska besvär
14 Något annat besvär eller symptom ? Vad ?____
______________
45. Har ni under den senaste månaden haft följande symptom?
(Ge kort 3 åt intervjupersonen)

sömnlöshet
3 ofta
3

2 ibland
2

1
1

inte just alls

huvudvärk 3 2 1
spänning eller
beträngdhet
översträngning 3 2 1
depression 3 2 1
allmänna
trötthets- eller
svaghets
känslor 3 2 1

mardrömmar 3 2 1
darrhänthet 3 2 1

46.  Tycker Ni att Ni har  mer  eller mindre livskraft än de flesta
andra människor i er ålder?

1 mer
2 ungefär  lika mycket
3 mindre
4 svårt att säga

47. Hur många gånger har Ni på grund av sjukdom
(utom graviditet eller förlossning )  varit i kontakt med
under detta år  (1971) utan att räkna med de gånger
som Ni har varit på  sjukhus som patient? (Förutsätter
personlig läkarkontakt antingen hemma, hos läkaren
eller på annan vårdpunkt__________ gånger

48. Hur många totala dagar har Ni varit frånvarande från
arbetet eller motsvarande låtit  bli  att utföra era vanliga
uppgifter på grund av sjukdom under det här (1971)
året?
_________dagar
(Om intervjupersonen inte minns, utmärks närmaste
uppskattning)

49. Har  Ni under den senaste veckan (7 dygn) intagit
några tabletter, pulver eller andra mediciner
mot följande besvär?

Nej Ja

1 Huvudvärk 0 1

2 Led eller ryggvärk 0 1

3 Snuva, hosta eller
feber

0 1

4 Sömnlöshet eller
oro

0 1

5 Magerbesvär  eller
förstoppning

          0 1

6 Mot allmän dålig,
kondition ,vitaminer
eller stärkande
mediciner

0 1

7 Andra mediciner
vilka?_________

0            1

50. Utövar Ni någon rörelseform för att böja er
kroppslita kondition? (T.ex. löpning)rask promenad,
cykling, skidning, bollspel, simning, onditionsgymnastik,
atletik) (Om utövar, frågas hur ofta, utan att läsa upp
alternativen.)
1 aldrig
2 då och då
3 1-3 gånger i månaden
4 l-2 gånger i veckan
5 tre gånger i veckan eller oftare

Till intervjuaren: Beträffande promenader och cykling
aktas endast motion som utförts utöver arbete och
arbetsresor. Att promenera med barn eller familj eller annan
rörelse betecknas ej som konditionsidrott.
51. Har Ni någonsin rökt regelbundet, d.v.s. rökt åtminstone;

en cigarrett, cigarr eller pipa om dagen under ett års tid?
1 har aldrig
2 har förut, men inte numera
3 jag röker numera .

52. Vid vilken ålder började Ni regelbundet att röka?
Vid________  års ålder

53. Hur mycket röker Ni (eller rökte Ni förrän Ni slutade ?

i medeltal . ___ cigarretter om dagen
i medeltal ___ pipor om dagen
i medeltal ___ cigarrer om dagen

Till dem som slutat.'
54. Hur många år sammanlagt rökte Ni regelbundet, innan Ni

slutade?
______  år

Till alla kvinnor:
Följande frågor anknyter sig till kroppslig utveckling och
kvinnosjukdomar ,

55. Hur gammal var Ni när Ni fick Er första menstruation?
_______år
______ sätt ett kryss hit om intervjupersonen aldrig
haft menstruation .

56. Är era menstruationer nuförtiden
1 mycket regelbundna
2 ganska regelbundna
3 ganska oregelbundna
4 mycket oregelbundna
5 menstruationerna har upphört vid___ års ålder

57. Hur många dygn varar blödningarna i medeltal (varade)?
_______ dygn

58. Hur lång är (var) Er menstruationscykel (från
blödningens början tills nästa blödning börjar)?
(ungefär)_______dygn
(om cykeln är eller har varit oregelbunden, anteckna
den kortaste och den längsta cykeln, t.ex. 20—37 dygn)

59. Hur många bindor eller tamponger eller annat menstrua-
tionsskydd använder (använde) Ni sammanlagt i medeltal
under menstruationen?

ungefär ______st. tamponger
ungefär ______st. bindor
ungefär _____st. annat,   vad ?

60.  Brukar (brukade) Ni ha menstruationssmärtor
1 ja, starka
2 ja, svaga
3 inga alls



61.Har (hade) Ni före menstruationen eller under
menstruationen i allmänhet något av följande symptom? Sätt
en ring kring alla rätta alternativ.
1 huvudvärk
2 svullnad eller svullnadskänsla
3 svindel
4 trötthet, olust
5 spänning, nervositet
6 andra, vad_
___________________________

De som förvärvsarbetar regelbundet:

Alla kvinnor
62.  Har Ni någonsin varit tvungen att vara frånvarande
från ert arbete på grund av menstruationsbesvär?

1 .ja, ofta
2  ja, ibland
3  aldrig____ övergå till fråga 64.

63.Hur många dagar under år 1971?
Cirka _______ dagar

64. Har Ni varit tvungen att märkbart begränsa era
hemsysslor på grund av menstruationssmärtor?
1 ja,  ofta
2 ja, ibland
3 aldrig

65. Intog Ni  i samband med er  sista menstruation
värkmediciner eller pulver mot era menstruationsbesvär?

1 nej
2 ja, cirka _____ st
0 menstruationerna upphört

66. Har Ni någonsin sökt läkarvård på grund av
menstruationsbesvär?

1 ja, och jag har fått hjälp
2 nej, men jag har inte fått hjälp
0 nej

Till dem, vilkas menstruation varaktigt har upphört:
67. Hade  Ni vid den tid som er menstruation upphörde d.v.s. i

övergångsåldern följande symptom:
3 ofta 2 ibland 1 inte alls

heta  s vallningar 3 2 1
hjärtklappning 3 2 1
svindel 3 2 1
trötthet, olust 3 2 1
spänning nervositet 3 2 1
Annat, vad?_____________

Till alla kvinnor:
68. När besökte Ni  senast läkare för att konstatera eller

sköta kvinnosjukdom eller på grund av graviditet eller
för förebyggande av graviditet?

1 för mindre än en månad sedan
2 för 1-5 mån sedan
3 för 6-11 mån sedan
4 för 1-2 år sedan
5 för 3-5 år sedan
6 för 6-10 år sedan
7 för mer än  10 är sedan
8 aldrig

69. Vilken var orsaken till besöket?
( Om flere orsaker, sätt en ring kring alla)

1 menstruationssmärtor
2 andra menstruationsstörningar
3 förebyggande av graviditet
4 konstaterande eller behandling av graviditet
5 vitflytning,
6 smärtor i magbottnen, eventuell inflammation

 7 kancerundersökning
8 eftergranskning av förlossning
9 annan orsak, vilken?_____

_________________________

70. Har Ni någonsin varit under läkarvård på grund av
(fråga alla alternativ)

1 vitflytning
2 äggstocksinflammation
3 inflammation i urinblåsan
4 för kraftiga blödningar
5 oregelbundna blödningar

Till gifta män och kvinnor:

71. Hade Ni någon uppfattning om hur många barn Ni
skulle vilja ha när Ni ingick ert äktenskap?
1 hade ingen uppfattning om det
2 ja, jag tänkte mig __barn

72. Ville Ni ha pojkar, flickor eller bådadera? Hur många?

____ pojkar

____ flickor

_____ ingen skillnad vilket kön

_____ svårt att säga

73. Vad anser Ni nu? Vilket barnantal tycker Ni är
lämpligt under sådana ekonomiska och sociala
förhållanden som Ni nu lever i?

________ _barn

_ svårt att säga gå vidare till fråga 74

73 b. Varför inte flera barn?______________
73 c. Varför inte färre barn?______________
74. Har Ni barn? (Om har) Hur många? _____

Skulle Ni vilja ha flera barn?
1 nej
2 svårt att säga ,
3 ja, jag skulle vilja ha ____ barn till

75. Tror Ni att Ni och er maka (make) ännu skulle kunna
få barn eller är det av någon orsak inte möjligt?

1 skulle kunna få
2 kan ej få, för att,_______
 övergå till fråga 77.

76. Tror Ni att Ni kommer att få barn inom loppet av de
följande fem åren?
1 nej
2 svårt att säga
3 ja, ________ barn

Till alla:
77. Vilket anser Ni att skulle vara det ideala barnantalet i

allmänhet i en finsk familj?
_____barn
_____svårt att säga

78. Skulle Ni anse det önskvärt att första barnet föds?
1 så snart som möjligt efter äktenskapets ingående
2 under äktenskapets andra är
3 under äktenskapets tredje år
4 under äktenskapets fjärde år
5 under äktenskapets femte år
6 senare
7 svårt att säga; det beror helt på situationen

79. Hur stor tidsskillnad anser Ni att skulle vara lämpligt -
mellan det första och det andra barnets födelse?
1 ett år eller mindre
2 2 år
3 3 år
4 4 år
5 5-6 år
6 7 år
0  anser det inte vara önskvärt med mer än ett barn



80 Vid vilken ålder anser Ni att det är bäst för en kvinna att
få sitt sista barn?
(ungefär) vid _________ års ålder

_________ svårt att säga, beror helt
på situationen

81. Det finns olika metoder med vilkas hjälp man kan
förebygga graviditet. Vilka preventivmetoder känner Ni till?
Räkna upp alla dem Ni känner till

(Intervjuaren sätter en kring alla som intervjuade  nämner)
säger själv  känner ej till

Kondom (gummi) 2 0
Avbrutet samlag 1 0
Preventivpiller 1 0
Preventivskum eller salva 2 0
Vagitorier eller skumtabletter 1 0
Livmoderinlägg, plastspiral 3 0
Pessar 1 0
Livmoderssköljning 1 0
Rytmmetoden, säkra dagar 1 0
Annan metod, vilken ?_______

Intervjudagen var en
1 måndag
2 tisdag
3 onsdag
4 torsdag
5 fredag
6 lördag
7 söndag

Den muntliga intervjun påbörjades klockan._________
Den muntliga intervjun avslutades klockan.____________
Formuläret var ifyllt och hela intervjun avslutades
klockan____

Intervjun ägde rum
1 på tu man hand
2 medan någon eller några personer tillfälligt störde

intervjun
3 medan någon eller några personer störde intervjun oav-

brutet eller i det närmaste oavbrutet
4 på tu man hand, men blev störd eller avbruten under tiden

av någon annan orsak
Varför? __________________

AV INTERVJUAREN
Intervjun ägde rum
den /___________1971

5 Intervjun kom i gång, men avbröts i något skede,

Varför ? _________________


