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Intervju- och undersökningstjänster 
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Fritid och idrott 
 

 
Bästa mottagare! 

 
Var och en tillbringar fritiden på sitt eget sätt. Vilka aktiviteter skulle Ni vilja lägga ner mer tid 
på, eller mindre, än Ni gör för närvarande? Vad njuter Ni mer av, att titta på video eller att 
läsa böcker? Är Ni i första hand en "bänkidrottare", konditionsidrottare eller tävlingsidrottare? 
I den här undersökningen frågar vi om olika fritidsintressen och den tid Ni använder för dem. 

 
Bakgrund till undersökningen 

 
Undersökningen ingår i en omfattande internationell undersökning, där man jämför 
finländarnas sätt att tillbringa fritiden med sätten i andra länder. Ni är en av de 2 500 
finländare i åldern 15–74 som slumpmässigt valts ut för undersökningen. Urvalet har tagits ur 
Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. 
 
Statistikcentralen svarar för insamlingen av uppgifter i Finland. Undersökningen genomförs i 
samarbete med Tammerfors universitet (Tampereen yliopisto). 
 

Sekretess  
 
Innan materialet överlämnas till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv vid Tammerfors 
universitet och det internationella informationsarkivet raderas alla uppgifter som gör det 
möjligt att identifiera en enskild individ. Materialet behandlas med statistiska metoder och 
ingen enskild persons svar kan urskiljas i resultaten. 

 
Återsändning av enkäten 

 
Vi ber Er fylla i frågeblanketten och återsända den till Statistikcentralen i det bifogade kuvertet 
före 16.10.2006. Portot är betalt. 
 

Ytterligare information 
 
Om Ni har frågor om innehållet i undersökningen kan Ni vända Er till forskningsamanuens 
Seppo Antikainen vid Tammerfors universitet, tfn (03) 3551 8527. För datainsamlingen 
ansvarar forskare Timo Sirkiä vid Statistikcentralen, tfn (09) 1734 2622 eller e-post: 
timo.sirkia@tilastokeskus.fi och forskningsassistent Outi Stenbäck, tfn (09) 1734 2517. 
 
Tack på förhand för samarbetet 
 
Statistikcentralen   Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv 

             
Riitta Harala   Helena Laaksonen 
statistikdirektör    direktör 
Statistikcentralen   Samhällsvetenskapliga Data-arkiv 

      

 
 

Urvalet har uttagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. 
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BLANKETTANVISNINGAR 
 

På blanketten finns färdiga svarsalternativ för de flesta frågor. Välj bara ett svarsalternativ bland 
frågorna, om annat inte anges. Ringa vid varje fråga in numret på det alternativ som bäst 
motsvarar Er åsikt i frågan. För några frågor skrivs svaren in i det utrymme som reserverats för 
svaret. Om Ni uppmanas att hoppa över någon fråga, kontrollera att Ni går vidare till rätt fråga. 

 
 

  Exempel 1.  Skriv på den linje som reserverats för svaret. 
 
 
   2. Vilket år är Ni född? 19    64 
 
 
 
  Exempel 2.  Här ringar Ni in något alternativ som ges. 
 
 

28.  Bor Ni i: 
 
 Centrum av en stor eller större stad .............................. 1
 En förstad eller förort till en stor eller större stad .......... 2
 Annan stad .................................................................... 3
 By eller tätort på landsorten .......................................... 4
 En glesbygd på landsorten............................................ 5
 
 
 
 
  Exempel 3.  I många frågor finns det flera delar (a, b, c osv.). Svara på varje del. Välj vid 

varje fråga eller del bara ett alternativ. 
 

28. Vad anser Ni om följande påståenden? 
  Helt av 

samma 
åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma eller 

av annan 
åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

 Kan 
inte 

säga 

a) Att delta i idrott är bra för barns 
mentala utveckling ................................. 1 2 3 4 5 

 
8 

b) Det visas för mycket sport på TV . .......... 1 2 3 4 5  8 

c) Idrott gör att olika sociala/etniska 
grupper i Finland kommer närmare 
varandra ................................................. 1 2 3 4 5 

 

8 
 
 

 
 
  Exempel 4.     Om Ni uppmanas att hoppa över någon fråga, kontrollera att Ni går  

         vidare till rätt fråga.  
 

36a.Vilken är Er yrkesställning eller Er senaste yrkesställning, om Ni inte arbetar. 
 
 Löntagare........................................   1   GÅ TILL FRÅGA 37a.

 Lantbruksföretagare........................   2  
 Annan företagare ............................   3  

 
36b. Hur många ordinarie anställda har Ert företag?_______ 
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UNDERSÖKNING OM FRITID OCH IDROTT 2007 
 

RINGA IN NUMRET PÅ DET ALTERNATIV SOM PASSAR BÄST ELLER SKRIV 
 IN SVARET I DET UTRYMME SOM RESERVERATS FÖR DET. 

 
Först några frågor om Er och Ert hushåll: 

 
1. Är Ni: 
 Man ......................................................... ….…. 1 

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

 
 
 
2. Vilket år är Ni född? 19  
 
 
 
3. Är Ni för närvarande:  

Ringa in bara ett alternativ. 

 Ogift .................................................................... 1 

 Gift eller part i ett registrerat  partnerskap.......... 2 

 Samboende ........................................................ 3 

 Separerad........................................................... 4 

 Frånskild............................................................. 5 

 Änka/änkling....................................................... 6 
 
 
 
4a. Bor Ni för närvarande tillsammans med Er maka/make eller en annan partner? 

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

 Nej ....................................................................... 2  GÅ TILL FRÅGA 5. 

 
 
4b. From vilket år har Ni bott tillsammans med honom/henne? ________ 
 
 
 

5. Hur många personer bor det i Ert hushåll:   

a) Totalt ..............................................................................  personer 

b) 18-åringar eller äldre vuxna .........................................  personer 

c) Unga i åldern 7–17 år ....................................................  personer 

d) 6 år eller yngre ..............................................................  personer 
 
 
 
6. Födelseår för barn under 18 år som bor i hushållet: 

 
 ______________________________________________________________________________ 
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FRITID OCH IDROTT 
 
 

RINGA IN BARA ETT ALTERNATIV PÅ VARJE RAD. 
 
7. Hur ofta sysslar Ni med följande aktiviteter på Er fritid: 
  

  Varje  
dag 

Flera 
gånger i 
veckan 

Flera 
gånger i 

månaden 

Mera  
sällan 

Aldrig 

a) Tittar på TV, video, DVD ....................................... 1 2 3 4 5 

b) Går på bio .............................................................. 1 2 3 4 5 

c) Shoppar ................................................................. 1 2 3 4 5 

d) Läser böcker ......................................................... 1 2 3 4 5 

e) Går på konserter, teater, utställningar e.d. .. ...... 1 2 3 4 5 

f) Träffar släktingar ................................................... 1 2 3 4 5 

g) Träffar vänner......................................................... 1 2 3 4 5 

h) Spelar kort eller brädspel ..................................... 1 2 3 4 5 

i) Lyssnar på musik .................................................. 1 2 3 4 5 

j) Motionerar ............................................................. 1 2 3 4 5 

k) Går på idrottsevenemang som åskådare 
(ishockey, fotboll, friidrott, motorsport e.d.)....... 1 2 3 4 5 

l) Ägnar Er åt hantverk t.ex. handarbete, 
träslöjd, e.d. ........................................................... 1 2 3 4 5 

m) Använder internet eller dator .............................. 1 2 3 4 5 

 
 
 
8. I vilken utsträckning kan Ni under fritiden: 

 
  

 Mycket 
stor 

utsträck-
ning 

Stor 
utsträck-

ning 

Viss 
utsträck-

ning 

Lite 
utsträck-

ning 

Inte alls Kan inte 
säga 

a) Vara den person som Ni innerst inne är ........ 1 2 3 4 5 8 

b) Stärka Era relationer till andra människor ..... 1 2 3 4 5 8 

 
 
 
9. Hur mycket nöje får Ni ut av följande fritidsaktiviteter: 
   Inget nöje 

alls 
Inte 

särskilt 
mycket 

nöje 

En del 
nöje 

Ganska 
mycket 

nöje 

Mycket 
nöje 

Jag gör 
aldrig 
detta 

a) Läsa böcker ....................................................... 1 2 3 4 5 6 

b) Träffa vänner ..................................................... 1 2 3 4 5 6 

c) Motionera .......................................................... 1 2 3 4 5 6 

d) Titta på TV, DVD, video ..................................... 1 2 3 4 5 6 

 

 



   5 © Statistikcentralen ISSP – 2007 

10.  Människor gör olika saker på sin fritid. Ange hur ofta Ni använder fritiden till att göra var och en av 
följande saker... 

 
   Mycket 

ofta 
Ofta  Ibland  Sällan Aldrig Kan inte 

säga 

a) Skapa nyttiga kontakter..................................... 1 2 3 4 5 8 

b) Koppla av och återhämta Er ............................ 1 2 3 4 5 8 

c) Lära Er nya saker eller utveckla färdigheter ... 1 2 3 4 5 8 

 
 
 
11a. På fritiden, hur ofta ... 

        

   

 

Mycket 
ofta 

Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig Kan inte 
säga 

a) Känner Ni Er uttråkad? ...................................... 1 2 3 4 5 8 

b) Känner Ni Er jäktad?.......................................... 1 2 3 4 5 8 

c) Märker Ni att Ni tänker på jobbet?.................... 1 2 3 4 5 8 

 
 
 

11b. Föredrar Ni att vara tillsammans med andra människor eller ensam på fritiden? 
 Ringa in bara ett alternativ. 
 
 Mestadels vara med andra människor ............... 1 

 Oftare vara med andra människor än ensam..... 2 

 Oftare vara ensam än med andra människor..... 3 

 Mestadels vara ensam ....................................... 4 

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

 
 
 
12. Föreställ Er att Ni kunde förändra Er tidsanvändning och ägna mer tid åt vissa saker och mindre tid 

åt andra. Vilka av följande aktiviteter skulle Ni vilja ägna mer tid åt, vilka mindre, och vilka lika 
mycket tid åt som nu? 

  
   Mycket 

mer tid 
Något 
mer tid 

Samma 
tid som nu

Något 
mindre tid 

Mycket 
mindre tid 

Kan inte 
säga 

Frågan är 
inte 

tillämplig 

a) Förvärvsarbete ......................... 1 2 3 4 5 8 10 

b) Hushållsarbete ......................... 1 2 3 4 5 8 10 

c) Familjen .................................... 1 2 3 4 5 8 10 

d) Fritidsaktiviteter ....................... 1 2 3 4 5 8 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



13a. Hur många nätter sammanlagt har Ni under de senaste 12 månaderna varit borta hemifrån på besök 
hos någon eller på semester? 

  
  Jag har inte varit hemifrån ......................... 1 

 1–5 nätter ................................................... 2 

 6–10 nätter ................................................. 3 

 11–20 nätter ............................................... 4 

 21–30 nätter ............................................... 5 

 Fler än 30 nätter......................................... 6 

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

 
 
13b. Hur många dagar sammanlagt under de senaste 12 månaderna har Ni varit ledig på grund av 

semester? 
 Moderskaps-, föräldra- eller sjukledigheter, vårdledigheter, alternerings- eller studieledigheter eller dylika 

räknas inte med. 
  
 Ingen .......................................................... 1 

 1–5 dagar ................................................... 2 

 6–10 dagar ................................................. 3 

 11–20 dagar............................................... 4 

 21–30 dagar............................................... 5 

 Fler än 30 dagar......................................... 6 

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

 Jag förvärvsarbetar inte ............................. 10 

 
 
 
14a. Vilken motions- eller idrottsgren utövar Ni oftast? 

Anteckna svaret i det fält som reserverats för det. Ange bara en gren. 
Om Ni inte utövar någon gren, välj alternativet 'Jag utövar ingen motions- eller idrottsgren'. 

Den idrott/fysisk aktivitet som jag oftast utövar är:  ____________________________ 
 
Jag utövar ingen motions- eller idrottsgren  
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14b. Vilka av följande spel spelar Ni oftast? 
 Ringa in bara ett alternativ. Om Ni inte spelar något spel, välj det sista alternativet. 
 
 Brädspel  

    Backgammon .................................................................... 1 

    Damspel ............................................................................ 2 

    Schack............................................................................... 3 

    Go...................................................................................... 4 

    Andra brädspel (t.ex. Monopol, Afrikas stjärna)................ 5 

 Kortspel (t.ex. patiens, bridge, poker, rummy) ..................... 6 

 Dominospel .......................................................................... 7 

 Mah-jong............................................................................... 8 

 Pussel................................................................................... 9 

 Ord- eller sifferlekar (t.ex. korsord, sudoku)......................... 10 

 Videospel, dataspel, play station, flipper.............................. 11 

 Hasardspel (lotto, tips, toto, spelautomater osv.)................. 12 

 Annat spel ............................................................................ 13 

 Jag spelar inga spel ............................................................. 14 

 
 
 
15. Ange hur stor betydelse följande skäl har för att Ni skall delta i idrott eller spel? 
 Ringa in bara ett alternativ på varje rad. 
 

  Mycket 
stor 

betydelse

Ganska 
stor 

betydelse

Inte så 
stor 

betydelse

Ingen 
betydelse 

Kan inte 
säga 

Frågan är 
inte 

tillämplig 

a) Fysiskt eller psykiskt välbefinnande ........ 1 2 3 4 8 10 

b) Träffa andra människor ............................. 1 2 3 4 8 10 

c) Tävla mot andra .......................................... 1 2 3 4 8 10 

d) Inverkan på utseendet ............................... 1 2 3 4 8 10 

 
 
 
 
16a. På TV, vilken sport tittar Ni oftast på? 
 Anteckna svaret i det fält som reserverats för det. Ange bara en gren. Om Ni inte alls tittar på sport, välj 

alternativet 'Jag tittar inte på någon sport på TV’  
 

        Jag tittar oftast på   ____________________________________    

 Jag tittar inte på någon sport på TV     GÅ TILL FRÅGA 17  
 
 
16b. På TV, vilken sport tittar Ni näst oftast på? 
  Ange bara en gren. 
 
        Jag tittar näst oftast på _________________________________    

        Jag tittar inte på någon annan sport än den gren som jag nämnde i fråga 16a    
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17. Hur stolt blir Ni när Finland gör bra ifrån sig i internationella idrottssammanhang? 
 
 Jag blir mycket stolt ...................................... 1 

 Jag blir ganska stolt...................................... 2 

 Jag blir inte särskilt stolt ............................... 3 

 Jag blir inte stolt alls ..................................... 4 

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

 
18. Människor tycker olika om idrott. Vad anser Ni om följande påståenden? 
 

  

 

 Helt av 
samma 

åsikt 

Av 
samma 

åsikt 

Varken av 
samma eller 
annan åsikt 

Av 
annan 
åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

Kan inte 
säga 

a) Att delta i idrott är bra för barns mentala 
utveckling ....................................................... 1 2 3 4 5 8 

b) Det visas för mycket sport på TV ................. 1 2 3 4 5 8 

c) Idrott gör att olika sociala/etniska grupper 
i Finland kommer närmare varandra ........... 1 2 3 4 5 8 

d) Internationella idrottstävlingar skapar 
oftare spända relationer än bra relationer 
mellan länder .................................................. 1 2 3 4 5 8 

e) Regeringen i Finland borde satsa mer 
pengar på att stöda idrott ............................. 1 2 3 4 5 8 

 
19. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har Ni deltagit i en aktivitet anordnad av följande 

föreningar eller grupper? 

  
 

 Minst en 
gång i 
veckan 

under de 
senaste 12 
månaderna

Minst en 
gång i 

månaden 
under de 

senaste 12 
månaderna 

Flera 
gånger 

under de 
senaste 12 
månaderna 

En eller två 
gånger 

under de 
senaste 12 
månaderna 

Inte alls 
under de 

senaste 12 
månaderna

a) Idrottsförening ............................................... 1 2 3 4 5 

b) Kultur- eller konstförening eller 
organisation ................................................... 1 2 3 4 5 

c) Kyrka eller annat religiöst samfund ............. 1 2 3 4 5 

d) Frivilligorganisation ...................................... 1 2 3 4 5 

e) Politiskt parti eller organisation ................... 1 2 3 4 5 

 
20. I vilken utsträckning hindrar följande omständigheter Er från att utöva de fritidsaktiviteter Ni skulle 

vilja? 
 
  

 
 Mycket stor 

utsträckning
Stor 

utsträckning
Viss 

utsträckning
Inte alls Kan inte 

säga 

a) Inga lämpliga lokaler eller platser i 
närheten .......................................................... 1 2 3 4 8 

b) Brist på pengar .............................................. 1 2 3 4 8 

c) Min egen hälsa, ålder eller 
funktionshinder .............................................. 1 2 3 4 8 

d) Ansvar för att ta hand om andra 
(åldringar, barn) ............................................. 1 2 3 4 8 

e) Tidsbrist .......................................................... 1 2 3 4 8 
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21. Om Ni betraktar Ert liv i största allmänhet, hur lycklig eller olycklig har Ni varit den senaste tiden? 
 

 Mycket lycklig...................................... 1 

 Ganska lycklig..................................... 2 

 Inte särskilt lycklig............................... 3 

 Inte alls lycklig..................................... 4 

 Kan inte säga...................................... 8 
 
 
22. Hur skulle Ni beskriva Ert nuvarande hälsotillstånd? Är det: 
 
 Utmärkt ............................................... 1 

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

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

 Ganska bra ......................................... 4 

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

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

23a. Var gårdagen för Er en… 
 
 Arbets-, skol- eller studiedag .............. 1 

 Ledig dag eller semesterdag .............. 2 

 
 
23b. Vilken tid steg Ni upp i går? 
 

 Kl.  ____:____ (fyrsiffrigt tal: om Ni steg upp t.ex. kvart över sju, anteckna 07:15) 

 
 
23c. Vilken tid gick Ni och lade Er i går? 
 

 Kl.  ____:____ (fyrsiffrigt tal, t.ex. 22:30) 

 
 
 

24a. Hur lång är Ni?       _____________   cm 
 

24b. Vad väger Ni?         _____________   kg 
 
 
 

25. Skulle Ni vilja…. 
  
 Gå upp i vikt.......................................................... 1 

 Behålla Er nuvarande vikt..................................... 2 

 Gå ner i vikt........................................................... 3 

 Det spelar ingen roll vad jag väger ....................... 4 
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26. Hur ofta motionerar Ni på fritiden minst en halv timme åt gången så att Ni åtminstone blir lite 
andfådd och svettig? 

  

 6–7 gånger i veckan ............................................................................... 1 

 3–5 gånger i veckan ............................................................................... 2 

 1–2 gånger i veckan ............................................................................... 3 

 Några gånger i månaden........................................................................ 4 

 Sällan eller aldrig.................................................................................... 5 

 Jag kan inte motionera på grund av funktionshinder eller sjukdom....... 6 
 
 
 
27. Hur många minuter i genomsnitt per dag promenerar eller cyklar Ni till eller från arbetet eller för att 

uträtta ärenden? Räkna ihop tiden både till och från arbetet och då Ni uträttar ärenden. 
 

 
 

 Jag varken promenerar eller cyklar dagligen till eller från arbetet eller 
för att uträtta ärenden............................................................................. 0 

 Mindre än 15 minuter per dag ................................................................ 1 

 15–29 minuter per dag ........................................................................... 2 

 30–59 minuter per dag ........................................................................... 3 

 60 minuter eller mer per dag .................................................................. 4 

 
 
 

BAKGRUNDSINFORMATION 
 
 
28. a) Vilken utbildning har Ni? 
 b) Om Ni för närvarande är gift, samboende eller part i ett registrerat partnerskap, 
     vilken utbildning har Er make/maka/sambo/part? 

 
 Ringa in bara ett alternativ i vardera sifferkolumnen. a) 

Själv 

b) 

Make/maka/
sambo/part 

 Fortfarande i skolan (grundskola, gymnasium, yrkesskola eller -kurs, institut) ..... 1 1 

 Folkskola................................................................................................................ 2 2 

 Grundskola............................................................................................................. 3 3 

 Yrkesskola eller -kurs............................................................................................. 4 4 

 Gymnasium eller student ....................................................................................... 5 5 

 Yrkesutbildning på institutnivå ............................................................................... 6 6 

 Yrkeshögskola ....................................................................................................... 7 7 

 Högskola, examen på lägre nivå ........................................................................... 8 8 

 Högskola, examen på högre nivå .......................................................................... 9 9 

 



29. Hur många år totalt har Ni gått i skola eller studerat (medräknat eventuella universitetsstudier och 
borträknat arbetspraktik)? 

 Svara också om Ni ännu studerar och kryssa för det alternativ som beskriver studieplatsen. 

 
 

 Jag studerar ännu i grundskolan, gymnasium eller för yrkesexamen på lägre nivå 
|___|___| år 

 
  Jag studerar ännu vid yrkeshögskola eller universitet 

 
 
 
30. a) Vilket av följande alternativ passar in i Er livssituation? 

 b) Om Ni för närvarande är gift, samboende eller part i ett registrerat partnerskap, vilket av 
      alternativen passar in på Er makes/makas/sambos/parts livssituation? 

 
 Ringa in bara ett alternativ i vardera  

sifferkolumnen. a) 
Själv 

b) 
Make/maka/ 
sambo/part 

 Heltidsarbete (över 35 timmar i veckan)............ 1 1 

 Halvdagsarbete (15–34 timmar i veckan).......... 2 2 

 Deltidsarbete (under 15 timmar i veckan).......... 3 3 

 Företagarfamiljemedlem.................................... 4 4 

 Arbetslös ............................................................ 5 5 

 Studerande eller skolelev .................................. 6 6 

 Pensionerad på basis av ålder eller arbetsår .... 7 7 

 Pensionerad av annan orsak ............................. 8 8 

 Sköter hushållet ................................................. 9 9 

 Gör värnplikt eller civiltjänst ............................... 10 10 

 Föräldraledig...................................................... 11 11 

 
 
 
31. a) Vilket är Ert nuvarande eller senaste yrke eller det yrke som Ni för närvarande studerar till? 

 b) Om Ni för närvarande är gift, samboende eller part i ett registrerat partnerskap, vilken utbildning 
     har Er make/maka/sambo/part, vilket är hans/hennes nuvarande eller senaste yrke eller det yrke 
     som han/hon studerar till som bäst? 
 

Skriv ned yrket så noggrant som möjligt, inte t.ex. montör utan elektronikmontör. Använd 
yrkesbenämningen, inte examensbenämningen. 

 
 a) Själv  b) Make/maka/sambo/part  
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32. a) Inom vilken näringsgren arbetar Ni eller har Ni senast arbetat? 
 b) Om Ni för närvarande är gift, samboende eller part i ett registrerat partnerskap, inom vilken 
     näringsgren arbetar Er maka/make/sambo/part eller har han/hon senast arbetat? 

 

 Ringa in bara ett alternativ i vardera sifferkolumnen. 
  a) 

Själv 
b) 

Maka/make/
sambo/part 

 Jord-, skogsbruk, jakt eller fiske............................................................. 1 1 

 Utvinning av mineral............................................................................... 2 2 

 Tillverkning ............................................................................................. 3 3 

 El-, gas- eller vattenförsörjning .............................................................. 4 4 

 Byggverksamhet .................................................................................... 5 5 

 Detalj- och partihandel eller reparation .................................................. 6 6 

 Hotell- eller restaurangverksamhet ........................................................ 7 7 

 Transport, magasinering eller kommunikation....................................... 8 8 

 Finansierings- eller försäkringsverksamhet ........................................... 9 9 

 Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet eller 
företagstjänster ...................................................................................... 10 10 

 Offentlig förvaltning, försvar eller obligatorisk socialförsäkring.............. 11 11 

 Utbildning ............................................................................................... 12 12 

 Hälso- och sjukvård eller sociala tjänster............................................... 13 13 

 Andra samhälleliga eller personliga tjänster .......................................... 14 14 

 Privata hushåll........................................................................................ 15 15 

 Internationella organisationer eller utländska beskickningar ................. 16 16 

 Någon annan.......................................................................................... 17 17 
 
 

Följande fråga gäller bara dem som arbetar. Övriga går till fråga 34 . 
 
 
33. Vilken är Er ordinarie arbetstid per vecka i genomsnitt?  timmar 
 
 

Svara bara om Er make/maka/sambo/part förvärvsarbetar. Övriga går till fråga 35a. 
 
 
34. Vilken är Er makas/makes/sambos/parts ordinarie arbetstid 

per vecka i genomsnitt?  
 

timmar 
 
 

OM NI ALDRIG VARIT UTE I ARBETSLIVET, GÅ TILL FRÅGA 36a. 
 
35a. Vilken är Er yrkesställning eller Er senaste yrkesställning, om Ni inte arbetar. 
 
 Löntagare .......................................   1   GÅ TILL FRÅGA 36a. 

 Lantbruksföretagare .......................   2  

 Annan företagare ...........................   3  
 
35b. Hur många ordinarie anställda har Ert företag? _________ 

 
 



SVARA BARA OM NI HAR EN MAKE/MAKA/SAMBO/PART I PARTNERSKAP. ÖVRIGA GÅR TILL FRÅGA 37. 
 
36a. Vilken är Er makas/makes/sambos/parts yrkesställning? (eller senaste yrkesställning, om han/hon 

inte förvärvsarbetar?) 
 
 Löntagare ..............................................   1  GÅ TILL FRÅGA 37. 

 Lantbruksföretagare ..............................   2  

 Annan företagare ..................................   3  

36b. Hur många ordinarie anställda har Er makas/makes/sambos/parts företag?_______ 
 
 
 

 
37. Vilken var Er huvudsakliga vårdnadshavares yrkesställning när Ni var 15 år? 

Om Ni hade flera huvudsakliga vårdnadshavare, välj någon av dem. 
 

 Jordbrukare .............................................................................................................. 1 

 Småföretagare eller självständig yrkesutövare (som har högst en anställd) ........... 2 

 Företagare................................................................................................................ 3 

 Högre tjänsteman..................................................................................................... 4 

 Lägre tjänsteman ..................................................................................................... 5 

 Arbetare.................................................................................................................... 6 

 Hemmafru................................................................................................................. 7 

 Studerande............................................................................................................... 8 

 Arbetslös .................................................................................................................. 9 

 Pensionär ................................................................................................................. 10 

 Kan inte säga ........................................................................................................... 11 
 
 
38. Har Ni i Ert nuvarande arbete underordnade (eller anställda), dvs. sådana som direkt är ansvariga 

för sitt arbete gentemot Er?  
 Om Ni inte arbetar, svara enligt Er senaste anställning. 
 
 Ja.....................................................   1 

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

 Jag har aldrig arbetat ......................   3  GÅ TILL FRÅGA 40. 

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

 
39. Är Ni i Ert arbete direkt ansvarig för något av följande? 
 

  Ja Nej 

a) Ger arbetsuppgifter till Era underordnade..................................................... 1 2 

b) Beslutar om Era underordnades arbetsmetoder, arbetsredskap och 
arbetsmaterial ................................................................................................... 1 2 

c) Beslutar om Era underordnades arbetstakt, arbetstidens längd eller den 
mängd arbete som skall utföras ..................................................................... 1 2 
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40. a) Är Er arbetsgivare staten, en kommun, ett statligt företag eller ett privat företag? 

 b) Om Ni för närvarande är gift, samboende eller part i ett registrerat partnerskap, är Er 
     makas/makes/sambos/parts arbetsgivare staten, en kommun, ett statligt företag eller ett 
     privat företag? 

 Om Ni inte arbetar eller om Er maka/make/sambo/part inte arbetar, svara enligt det senaste 
anställningsförhållandet. 

 Ringa bara ett alternativ i vardera sifferkolumnen. 
 
  Egen 

arbetsgivare 

Makas/makes/
sambos/parts 
arbetsgivare  

 Staten .................................................. 1 1 

 Kommun eller kommunförbund ........... 2 2 

 Offentligt företag .................................. 3 3 

 Privat (eller eget) företag ..................... 4 4 

 Annan arbetsgivare.............................. 5 5 

 Jag har aldrig arbetat........................... 6 6  GÅ TILL FRÅGA 42. 

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

 
 
41. Är Ni medlem i något fackförbund? 

 Är medlem för närvarande ......................... 1 

 Har varit medlem, men är inte längre......... 2 

 Har aldrig varit medlem.............................. 3 

 
  

 
 
 

42. Hur intresserad är Ni av politik?  
 Ringa in bara ett alternativ. 
 Mycket intresserad ..................................... 1 

 Ganska intresserad .................................... 2 

 Inte särskilt intresserad .............................. 3 

 Inte alls intresserad .................................... 4 

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

 
 
 
 

43. Röstade Ni i det senaste riksdagsvalet 2007? 
 
 Ja................................................................ 1 

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

 Jag var inte röstberättigad.......................... 3 
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44. Om riksdagsvalet skulle hållas nu, vilket partis eller vilken sammanslutnings  kandidat skulle Ni 
rösta på? 
 

 Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)................................................................ 1 

 Centern i Finland (Cent) .......................................................................................... 2 

 Samlingspartiet (Saml) ............................................................................................ 3 

 Vänsterförbundet (Vänst)......................................................................................... 4 

 Svenska folkpartiet i Finland (SFP) ......................................................................... 5 

 Gröna förbundet (Gröna) ......................................................................................... 6 

 Finlands Kristdemokraterna (KD) ............................................................................ 7 

 Sannfinländarna (SAF) ............................................................................................ 8 

 Något annat parti eller någon annan sammanslutning............................................ 9 

 Jag skulle inte rösta ................................................................................................. 10 

 Kan inte säga........................................................................................................... 11 

 Vill inte säga............................................................................................................. 12 

 
 
45.  Tycker Ni att man i allmänhet kan lita på människor eller bör man vara försiktig när man har med 

andra människor att göra?  
Ringa in bara ett alternativ. 

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

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

 Man bör vanligtvis vara försiktig när man har med andra människor att göra ........ 3 

 Man bör nästan alltid vara försiktig när man har med andra människor att göra .... 4 

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

 
46. Hör Ni till någon kyrka eller något religiöst samfund? 
 
 Den evangelisk-lutherska kyrkan............................................................................. 1 

 Den ortodoxa kyrkan................................................................................................ 2 

 Någon annan kristlig kyrka eller något samfund...................................................... 3 

 Något annat religiöst samfund................................................................................. 4 

 Jag hör varken till kyrkan eller till något annat religiöst samfund ............................ 5 
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47. Hur ofta deltar Ni i gudstjänster, kyrkliga förrättningar eller andliga möten? 
 
 Flera gånger i veckan ........................................................... 1 

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

 Två eller tre gånger i månaden ............................................ 3 

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

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

 En gång om året ................................................................... 6 

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

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

 Vill inte säga ......................................................................... 9 

 Vet inte.................................................................................. 10 

 
 
48. Det finns olika klasser i vårt samhälle. Somliga samhällsklasser är högre och andra lägre. I vilken 

klass skulle Ni placera Er på följande skala som beskriver Er samhällsställning. På skalan anger 10 
den högsta klassen och 1 den lägsta? 
Ringa in bara ett nummer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Den lägsta    Den 
 klassen    högsta 
      klassen 
       

 
 
49. Hur stora är hushållets genomsnittliga månadsinkomster totalt utan att skatterna dras av           

(= bruttoinkomster) inkl. skattepliktiga socialförmåner? 
 

   euro i månaden 
 
 

 
50. Hur stora är Era egna genomsnittliga månadsinkomster utan att skatterna dras av                        

 (= bruttoinkomster)? 
 

   euro i månaden 
 
 

 
51. Bor Ni i… 
 
 centrum av en stor eller större stad ........................................... 1 

 en förstad eller förort till en stor eller större stad ....................... 2 

 annan stad ................................................................................. 3 

 by eller tätort på landsorten ....................................................... 4 

 en glesbygd på landsorten ........................................................ 5 

 
 

Tack för Er medverkan! 


