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Vad undersöker vi?
Undersökningen Finland i Europa är en del av ett omfattande forsknings-
projekt (European Social Survey), som omfattar 30 europeiska länder. 
Uppgifterna i undersökningen samlas in genom intervjuer. Intervjuns 
ämnesområden är bl.a. medborgarnas personliga välfärd, arbets- och 
familjeliv, förtroende för andra människor, förtroende för polisen och 
rättsväsendet, bevakning av samhällsfrågor samt invandring.

Åbo universitet ansvarar för Finlands del av undersökningen och den 
finansieras av Finlands Akademi. Statistikcentralen samlar in intervjuma-
terialet. En likadan undersökning har redan gjorts fyra gånger tidigare: 
åren 2002, 2004, 2006 och 2008. Under tidigare år har deltagarna i 
undersökningen tyckt att intervjun och frågorna som ställts varit mycket 
intressanta.

Varför görs undersökningen?
Det är viktigt att människor får en möjlighet att säga vad de tycker 
om samhället där de lever. Undersökningen görs för att man ska kunna 
förstå förändringarna i samhället och föra saker vidare. De insamlade 
uppgifterna om finländarnas åsikter utnyttjas av forskare, beslutsfattare 
och medier. 

I undersökningen samlas likadant material in från de flesta europeiska 
länder. På detta sätt får man värdefulla jämförelseuppgifter om skillna-
derna mellan länderna och deras invånares åsikter. Det internationella 
perspektivet gör undersökningen unik. Resultaten intresserar också 
medborgarna och de kommer att presenteras i medier.
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Det är lätt att delta
En statistikintervjuare kontaktar Er först för att komma överens om en 
intervju. Intervjun görs på tumanhand i en lugn omgivning, t.ex. i Ert hem 
eller på annat liknande ställe. Intervjun kräver inga speciella kunskaper 
eller förhandsförberedelser.

Intervjupersonerna har slumpmässigt uttagits ur Statistikcentralens 
databas över befolkningen i Finland. Undersökningen omfattar 3 200 
personer som är 15 år eller äldre. Av statistiska skäl kan en person som 
valts med i undersökningen inte bytas ut mot någon annan person. På 
detta sätt ger undersökningsresultaten en så täckande och riktig bild av 
de erfarenheter och åsikter som invånarna i Finland har.

Uppgifterna är konfidentiella
I vår verksamhet följer vi statistiklagen. Lagen säger att vi inte får avslöja 
uppgifter som erhållits i undersökningen till utomstående. Alla anställda 
som deltar i undersökningen har undertecknat ett sekretessavtal där de 
lovat att behandla alla uppgifter som erhållits av de intervjuade konfi-
dentiellt.

Innan datamaterialet överlämnas till forskare och det internationella 
informationsarkivet raderas alla uppgifter som kan möjliggöra identifie-
ring av en enskild uppgiftslämnare. De resultat som utges är statistiska 
tabeller och figurer, där enskilda intervjupersoner inte kan urskiljas.
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Fråga oss!
Vi ger gärna mer information om undersökningen.

Åbo universitet:
Professor Heikki Ervasti, tfn (02) 333 5706
heikki.ervasti@utu.fi

Statistikcentralen:
Forskare Markku Nieminen, tfn (09) 1734 2519
markku.nieminen@tilastokeskus.fi

eller webbsidorna:
http://www.europeansocialsurvey.org
http://www.fsd.uta.fi//aineistot/kvdata/ess.html

Tack för Ert deltagande!

www.tilastokeskus.fi
Intervju- och undersökningstjänster
PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN

tfn (09) 17 341
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Bästa mottagare! 
 
 
Ni är en av 3200 finländare som har möjlighet att delta i undersökningen 
Finland i Europa. Utvecklingen av samhället förutsätter information om 
hurdana erfarenheter och åsikter finländarna har om olika livsområden. 
Under tidigare år har deltagarna tyckt att undersökningen varit intressant. 
 
Det är lätt att delta. Statistikcentralens intervjuare ställer personligen un-
dersökningsfrågor som besvaras genom att välja något av de givna svars-
alternativen. Intervjuaren kontaktar Er inom kort för att komma överens om 
en tidpunkt för intervjun. Intervjun kräver inga speciella kunskaper eller för-
handsförberedelser. 
 
För att undersökningen ska lyckas är det mycket viktigt att gruppen av in-
tervjupersoner representerar alla finländare: Deltagarna har slumpmässigt 
uttagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. 
 
Bland dem som deltagit i undersökningen utlottas två minidatorer 
värda ungefär 300 euro styck. 
 
Alla uppgifter som Ni lämnar under intervjun är konfidentiella. Statistikcen-
tralens intervjuare och forskare har enligt lag tystnadsplikt. 
 
Ytterligare information om undersökningen finns i den bifogade bro-
schyren. Ni kan också ringa statistikintervjuaren, vars kontaktinformation 
finns i brevhuvudet. 
 
Ytterligare information ges också av: 

Professor Heikki Ervasti, Åbo universitet, tfn (02) 333 5706 
(heikki.ervasti@utu.fi) 

Forskare Markku Nieminen, Statistikcentralen, tfn (09) 1734 2519 
(markku.nieminen@tilastokeskus.fi) 

 
Med tack för samarbetet 

Yks ikkö
N im i
Yh teys tiedo t

1 (1 )

 
Riitta Harala 

statistikdirektör 
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Bästa mottagare! 
 
 
Ni är en av 3200 finländare som har möjlighet att delta i undersökningen 
Finland i Europa. Utvecklingen av samhället förutsätter information om 
hurdana erfarenheter och åsikter finländarna har om olika livsområden. 
Under tidigare år har deltagarna tyckt att undersökningen varit intressant. 
 
Det är lätt att delta. Statistikcentralens intervjuare ställer personligen un-
dersökningsfrågor som besvaras genom att välja något av de givna svars-
alternativen. Intervjun kräver inga speciella kunskaper eller förhandsförbe-
redelser. 
 
För att undersökningen ska lyckas är det mycket viktigt att gruppen av in-
tervjupersoner representerar alla finländare. Deltagarna har slumpmässigt 
uttagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. 
 
Statistikintervjuaren har inte lyckats nå Er per telefon för att komma över-
ens om en intervjutidpunkt. Därför har han/hon preliminärt reserverat tid för 
en intervju hos Er: 
 
______________________________ ____/____ kl. _____ 

Om tiden inte passar Er eller Ni önskar att intervjun görs någon annanstans 
än i Ert hem, vänligen kontakta intervjuaren för att komma överens om en 
ny tidpunkt för intervjun (kontaktinformation i brevhuvudet). 
 
Bland dem som deltagit i undersökningen utlottas två minidatorer 
värda ungefär 300 euro styck. 
 
Alla uppgifter som Ni lämnar under intervjun är konfidentiella. Statistikcen-
tralens intervjuare och forskare har enligt lag tystnadsplikt. 
 
Ytterligare information om undersökningen finns i den bifogade 
broschyren. Ytterligare information ges också av: 

Professor Heikki Ervasti, Åbo universitet, tfn (02) 333 5706 
(heikki.ervasti@utu.fi) 

Forskare Markku Nieminen, Statistikcentralen, tfn (09) 1734 2519 
(markku.nieminen@tilastokeskus.fi) 

 
Med tack för samarbetet 

Yks ikkö
N im i
Yh teys tiedo t

1 (1 )

 
Riitta Harala 

statistikdirektör 
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Bästa mottagare! 
 
 
En statistikintervjuare kontaktade Er för ett tag sedan för att bjuda in Er att 
delta i undersökningen Finland i Europa. Eftersom Ni då inte önskade att 
delta i undersökningen, kontaktar vi Er nu på nytt för att ge lite mer informa-
tion om undersökningen och hur viktigt det är att Ni deltar i den. 
 
I undersökningen ställs frågor som har att göra med bl.a. medborgarnas 
personliga välfärd samt arbets- och familjeliv. För att undersökningen ska 
lyckas är det mycket viktigt att vi får Era synpunkter på samhället vi lever i. 
Undersökningen görs för att man ska kunna förstå förändringarna i samhäl-
let och föra saker vidare. 
 
Det är viktigt att Ni deltar, eftersom Ni på vetenskapliga grunder valts att 
representera 1500 finländare. Ert deltagande garanterar alltså att alla de 
blir hörda i undersökningen. 
 
Bland dem som deltagit i undersökningen utlottas två minidatorer 
värda ungefär 300 euro styck. 
 
En statistikintervjuare kontaktar Er snart på nytt för att komma överens om 
en tidpunkt för intervjun. Vi önskar att Ni ändå har tid att delta i undersök-
ningen. Alla era svar behandlas strängt konfidentiellt. Många av de inter-
vjuade har upplevt intervjun som en angenäm erfarenhet och de har tyckt 
att det varit en ära att få delta i denna intressanta undersökning. 

 
Med tack för samarbetet 

Yks ikkö
N im i
Yh teys tiedo t

1 (1 )

 
Riitta Harala 

statistikdirektör 

ESS 6 
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FINLAND I EUROPA 2010 

INTERVJUFORMULÄR 
 
 
 
    De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun 
     svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. 
 
A1.  Kort 1. Hur mycket tid använder Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? 
    GÄLLER MÅ-FRE UTANFÖR SEMESTERTIDEN OCH AKTIVT TV-TITTANDE. 

      Ingen tid alls                  0      A3 
      Under en ½ timme               1 
      Från en ½ timme till 1 timme         2 
      Mer än 1 timme, men högst 1½ timme    3 
      Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar   4 
      Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar   5 
      Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar   6 
      Mer än 3 timmar                7 
 

A2.   Kort 1. Och hur stor del av den tid som Ni tittar på TV ser Ni på nyheter eller 
     program om politik och aktualiteter under en vanlig vardag? 
 FÖRVALTNING, SAMHÄLLSPOLITIK ELLER MÄNNISKOR SOM HAR ANKNYTNING TILL DETTA. 

      Ingen tid alls                  0 
      Under en ½ timme               1 
      Från en ½ timme till 1 timme         2 
      Mer än 1 timme, men högst 1½ timme    3 
      Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar   4 
      Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar   5 
      Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar   6 
      Mer än 3 timmar                7 

 
A3.  Kort 1. Hur mycket tid använder Ni totalt under en vanlig vardag åt att lyssna 
    på radio? 
    GÄLLER MÅ-FRE UTANFÖR SEMESTERTIDEN OCH AKTIVT RADIOLYSSNANDE. 

      Ingen tid alls                  0      A5 
      Under en ½ timme               1 
      Från en ½ timme till 1 timme         2 
      Mer än 1 timme, men högst 1½ timme    3 
      Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar   4 
      Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar   5 
      Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar   6 
      Mer än 3 timmar                7 
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A4.  Kort 1. Och hur stor del av den tid som Ni lyssnar på radio hör Ni på nyheter eller 
    program om politik och aktualiteter under en vanlig vardag? 
    FÖRVALTNING, SAMHÄLLSPOLITIK ELLER MÄNNISKOR SOM HAR ANKNYTNING TILL DETTA. 

      Ingen tid alls                  0 
      Under en ½ timme               1 
      Från en ½ timme till 1 timme         2 
      Mer än 1 timme, men högst 1½ timme    3 
      Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar   4 
      Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar   5 
      Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar   6 
      Mer än 3 timmar                7 
 

A5.  Kort 1. Hur mycket tid använder Ni totalt åt att läsa dagstidningar under en vanlig 
     vardag? 
    ALLA DAGSTIDNINGAR, MEDRÄKNAT KVÄLLSTIDNINGAR OCH GRATISUTDELNINGAR. 

      Ingen tid alls                  0      A7 
      Under en ½ timme               1 
      Från en ½ timme till 1 timme         2 
      Mer än 1 timme, men högst 1½ timme    3 
      Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar   4 
      Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar   5 
      Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar   6 
      Mer än 3 timmar                7 

 
A6.   Kort 1. Och hur stor del av den här tiden som Ni använder för att läsa dagstidningar 
     läser Ni om politik och aktuella samhällsfrågor under en vanlig vardag? 

      Ingen tid alls                  0 
      Under en ½ timme               1 
      Från en ½ timme till 1 timme         2 
      Mer än 1 timme, men högst 1½ timme    3 
      Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar   4 
      Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar   5 
      Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar   6 
      Mer än 3 timmar                7 

 
A7.   Kort 2. Hur ofta använder Ni Internet, webben eller e-post, hemma eller på 
     arbetsplatsen, för Ert privata bruk? 
    Internet-användning på biblioteket, läroanstalten eller på ett internetcafé räknas med. 

      Ingen Internet hemma eller på arbetsplatsen  0 
      Aldrig                        1 
      Mindre än en gång i månaden          2 
      En gång i månaden                3 
      Flera gånger i månaden              4 
      En gång i  veckan                 5 
      Flera gånger i veckan               6 
      Varje dag                      7 
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A8.    Kort 3. Skulle Ni säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor eller att 
(M)   man inte kan vara nog försiktig när man har att göra med andra människor. Svara 
     på en skala från 0 till 10, där 0 betyder att man inte kan vara nog försiktig och där 
    10 betyder att man kan lita på de flesta människor? 
 

MAN KAN INTE VARA NOG 
FÖRSIKTIG 

0 ——————— 10 MAN KAN LITA PÅ DE FLESTA 
MÄNNISKOR 

 
A9.   Kort 4. Tror Ni att de flesta människor skulle försöka utnyttja Er om de fick chansen 
(M)   eller skulle de försöka vara ärliga och rättvisa? 
 

DE FLESTA MÄNNISKOR 
SKULLE FÖRSÖKA 
UTNYTTJA MIG 

0 ——————— 10 DE FLESTA MÄNNISKOR SKULLE 
FÖRSÖKA VARA ÄRLIGA OCH 

RÄTTVISA 

 
A10.  Kort 5. Skulle Ni säga att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma mot 
(M)   andra eller att de främst ser till sig själva? 
 

MÄNNISKOR SER FRÄMST 
TILL SIG SJÄLVA 

0 ——————— 10 MÄNNISKOR FÖRSÖKER FÖR DET 
MESTA VARA HJÄLPSAMMA  
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B1.   Hur intresserad är Ni av politik: 
(M) 
      Mycket intresserad      1 
      Ganska intresserad     2 
      Inte särskilt intresserad   3 
      Inte alls intresserad?     4 

 
Kort 8. (M) 

Berätta på en skala från noll till tio hur stor tillit Ni personligen har till var och en av 
följande institutioner. Noll betyder att Ni inte har någon tillit alls till den institutionen, 
10 att Ni har full tillit: 

B4.  Finlands riksdag? 

B5.  Rättsväsendet? 

B6.  Polisen? 

B7.  Politikerna? 

B8.  Politiska partierna? 

B9.  Europaparlamentet? 

B10.  FN, Förenta Nationerna? 
 

JAG HAR INGEN TILLIT ALLS 0 ————— 10 JAG HAR FULLSTÄNDIG TILLIT 

 
B11.  En del människor röstar inte nuförtiden, av en aller annan anledning. Röstade Ni 
    i det senaste riksdagsvalet i mars 2007? 
    RÖSBERÄTTIGAD, 18 ÅR, SENAST PÅ VALDAGEN 18.3.2007. 

      Ja           1 
      Nej          2       B13 
      Ingen rösträtt    3      B13 
      Vill inte säga     8     B13 
      Kan inte säga    9     B13 
 

B12.  Vilket parti röstade Ni på i det valet? 

      Samlingspartiet                  1 
      Svenska Folkpartiet i Finland         2 
      Liberalerna                    3 
      Centern i Finland                 4 
      Sannfinländarna                 5 
      Kristdemokraterna i Finland           6 
      Suomen Isänmaallinen Kansanliike      7 
      Finlands Folket Blåvit            8 
      Finlands seniorparti             9 
      Yhteisvastuu Puolue             10 
      Självständighetspartie            11 
      Köyhien Asialla                12 
      Gröna förbundet                13 
      Finlands Socialdemokratiska parti      14 
      Vänsterförbundet                15 
      Finlands kommunistiska parti         16 
      Kommunistiska Arbetarpartiet         17 
      Finlands Arbetarparti             18 
      Något annat                   19 
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OM B12=12 
B12_1.  Vilket annat? ____________________ 
 

Det finns olika sätt att försöka förbättra saker i Finland eller att försöka förhindra att saker 
går fel. Har Ni under de 12 senaste månaderna gjort något av följande: 
 

B13.  Kontaktat en politiker eller en statlig eller kommunal tjänsteman? 
    SKÖTSELN AV PERSONLIGA ÄRENDEN OMFATTAS INTE AV FRÅGAN. 

B14.  Arbetat i ett politiskt parti eller en politisk grupp? 

B15.  Arbetat i en annan organisation eller förening? 

B16.  Använt eller synliggjort kampanjmaterial, t.ex. en knapp, dekal el.dyl.? 

B17.  Skrivit på en medborgaradress eller -vädjan? 
    En medborgaradress eller -vädjan är en namnlista, där man samlat en stor mängd 
    underskrifter med avsikten att påverka beslutsfattare. Också internetadresser tas med. 

B18.  Deltagit i en laglig demonstration? 

B19.  Bojkottat, dvs. låtit bli eller undvikit att köpa vissa produkter? 

      Ja    1 
      Nej   2 
 

B20a. Finns det ett särskilt politiskt parti som känns närmare Er politiska ståndpunkt än 
(M)   andra partier? 

      Ja         1 
      Nej        2      B21 
      Vill inte säga  8     B21 
      Kan inte säga  9      B21 
 

B20b. Vilket parti? 

      Samlingspartiet                  1 
      Svenska Folkpartiet i Finland         2 
      Liberalerna                    3 
      Centern i Finland                 4 
      Sannfinländarna                 5 
      Kristdemokraterna i Finland           6 
      Suomen Isänmaallinen Kansanliike      7 
      Finlands Folket Blåvit            8 
      Finlands seniorparti             9 
      Yhteisvastuu Puolue             10 
      Självständighetspartie            11 
      Köyhien Asialla                12 
      Gröna förbundet                13 
      Finlands Socialdemokratiska parti      14 
      Vänsterförbundet                15 
      Finlands kommunistiska parti         16 
      Kommunistiska Arbetarpartiet         17 
      Finlands Arbetarparti             18 
      Något annat                   19 
      Vill inte säga                 98     B21 
      Kan inte säga                 99     B21 
 

OM B20b=12 

B20b_1.  Vilket annat? ____________________ 
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B20c. Hur nära står Ni detta parti. Känner Ni att Ni står: 
(M) 
      Mycket nära    1 
      Ganska nära    2 
      Inte så nära     3 
      Inte alls nära?   4 
 

B21.  Är Ni medlem i något politiskt parti? 

      Ja          1 
      Nej          2      B23 
      Vill inte säga    8      B23 
      Kan inte säga    9      B23 
 
B22.  Vilket parti? 

      Samlingspartiet                  1 
      Svenska Folkpartiet i Finland         2 
      Liberalerna                    3 
      Centern i Finland                 4 
      Sannfinländarna                 5 
      Kristdemokraterna i Finland           6 
      Suomen Isänmaallinen Kansanliike      7 
      Finlands Folket Blåvit            8 
      Finlands seniorparti             9 
      Yhteisvastuu Puolue             10 
      Självständighetspartie            11 
      Köyhien Asialla                12 
      Gröna förbundet                13 
      Finlands Socialdemokratiska parti      14 
      Vänsterförbundet                15 
      Finlands kommunistiska parti         16 
      Kommunistiska Arbetarpartiet         17 
      Finlands Arbetarparti             18 
      Något annat                   19 
 
OM B22=12 

B22_1.  Vilket annat? ____________________ 
 
B23.  Kort 9. I politiska sammanhang brukar man ibland tala om vänster och höger. 
(M)  Var skulle Ni placera Er på skalan där noll står för vänstern och tio för högern? 
 

VÄNSTERN 0 ——————— 10 HÖGERN 

 
Kort 10. (M) 

B24.  Hur nöjd är Ni med Ert liv i stort sett nuförtiden. Använd kort 10, där noll innebär 
     extremt missnöjd och 10 extremt nöjd? 

B25.  På det hela taget, hur nöjd är Ni med den ekonomiska situationen i Finland 
    i dagens läge? 

B26.  Hur nöjd är Ni med Finlands nuvarande regering och hur den sköter sitt jobb? 

B27.  Hur nöjd är Ni med hur demokratin fungerar i Finland? 
 

EXTREMT MISSNÖJD 0 ——————— 10 EXTREMT NÖJD  

 



 7 

Kort 11. (M) 

B28.  Vad tycker Ni om utbildningssystemet i dagens Finland (eller om nivån på 
     utbildningen)? 

    Vilket kriterium som helst duger. 

B29.  Vad anser Ni om nivån av hälsovårdstjänsternas tillstånd i dagens Finland? 

    Vilket kriterium som helst duger. 

 
EXTREMT DÅLIG 0 ——————— 10 EXTREMT BRA  

 
Kort 12. (M) 

Berätta i vilken grad Ni instämmer eller inte instämmer i följande påståenden: 

B30.  Regeringen och riksdagen borde vidta åtgärder för att minska inkomstskillnaderna? 

B31.  Homosexuella män och kvinnor bör få leva sina egna liv som de själva vill? 

B32.  Politiska partier som vill avskaffa demokratin bör förbjudas? 

B33.  Man kan lita på att den moderna vetenskapen kan lösa våra miljöproblem? 

      Helt av samma åsikt           1 
      Av samma åsikt             2 
      Varken av samma eller annan åsikt  3 
      Av annan åsikt              4 
      Av helt annan åsikt            5 
 

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

Kort 14. (M) 

B35.  I vilken utsträckning tycker Ni att Finland bör tillåta människor av samma ras eller 
     etnisk tillhörighet som majoriteten av Finlands befolkning att bosätta sig i Finland? 

B36.  Och vad tycker Ni då det gäller människor av en annan ras eller etnisk tillhörighet 
    än  majoriteten av Finlands befolkning? 

B37.  Vad anser Ni då det gäller människor från de fattigare länderna utanför Europa 
    (och deras inflyttning i Finland)? 

      Borde tillåta många       1 
      Borde tillåta ganska många   2 
      Borde tillåta bara några     3 
      Borde inte tillåta alls       4 
 

B38.  Kort 15. Skulle Ni säga att det i allmänhet är bra eller dåligt för Finlands ekonomi att 
(M)   människor  från andra länder flyttar till Finland? 
 

DÅLIGT FÖR EKONOMIN 0 ——————— 10 BRA FÖR EKONOMIN 
 

B39.  Kort 16. Tror Ni att kulturlivet i Finland i allmänhet undergrävs eller berikas av att 
(M)   människor från andra länder flyttar till Finland? 
 

DET KULTURELLA LIVET 
UNDERGRÄVS 

0 ——————— 10 DET KULTURELLA 
LIVET BERIKAS 

 

B40.  Kort 17. Blir Finland ett bättre eller sämre land att leva i av att människor från 
(M)  andra länder flyttar hit? 
 

ETT SÄMRE LAND ATT 
LEVA I 

0 ——————— 10 ETT BÄTTRE LAND ATT 
LEVA I 
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Nu följer några frågor om Er och Ert liv. 
 
C1.  Kort 18. Allmänt taget, hur lycklig skulle Ni säga att Ni är? 
(M) 

EXTREMT OLYCKLIG 0 ——————— 10 EXTREMT LYCKLIG 

 
C2.  Kort 19. Hur ofta umgås Ni med vänner, släktingar eller arbetskamrater 
    (i andra sammanhang än arbete)? 
    MÖTEN ANSIKTE MOT ANSIKTE OCH FRIVILLIGT. ALLA TOTALT, T.EX. TRÄFFAR EN 
     SLÄKTING EN GÅNG I VECKAN OCH EN ARBETSKAMRAT EN GÅNG I VECKAN = FLERA 
     GÅNGER. INTE MEDLEMMAR I SAMMA HUSHÅLL. 

      Aldrig                   1 
      Mera sällan än en gång i månaden   2 
      En gång i månaden           3 
      Flera gånger i månaden         4 
      En gång i veckan             5 
      Flera gånger i veckan          6 
      Varje dag                 7 
 

C3.  Har Ni någon som Ni kan diskutera intima och personliga frågor med? 
(M) 
      Ja     1 
      Nej    2 
 

C4.  Kort 20. Hur ofta deltar Ni i olika former av sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter 
(M)  jämfört med  andra människor i Er ålder? 

      Mycket mera sällan än de flesta    1 
      Mera sällan än andra          2 
      Ungefär lika mycket           3 
      Oftare än andra             4 
      Mycket oftare än andra         5 
 

C5.  Har Ni själv eller någon i Ert hushåll blivit utsatt för inbrott eller överfall under de 
     senaste fem åren? 
    MED ÖVERFALL AVSES FYSISKT VÅLD. 

      Ja     1 
      Nej    2 
 

C6.  Hur trygg känner Ni er - eller skulle Ni känna Er - att gå ensam i Ert bostadsområde 
(M)   efter mörkrets inbrott: 

      Mycket trygg     1 
      Trygg         2 
      Otrygg         3 
      Mycket otrygg?    4 
 

C7.  Kort 21. Hur ofta, om någonsin, oroar Ni Er för att råka ut för inbrott i Ert hem? 
(M) 
      Hela tiden eller nästan hela tiden        1 
      Ibland                   2 
      Sällan                   3 
      Aldrig                   4      C9 
      Kan inte säga               9      C9 
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C8.   Påverkas Er livskvalitet av oron för inbrott i Ert hem: 

      Starkt           1 
      I någon mån       2 
      Inte just alls?       3 
 

C9.   Kort  21. Hur ofta, om någonsin, oroar Ni Er för att bli offer för våldsbrott? 

    MED VÅLDSBROTT AVSES FYSISKT VÅLD. 

      Hela tiden eller nästan hela tiden   1 
      Ibland                  2 
      Sällan                  3 
      Aldrig                  4           C15 
      Kan inte säga              9            C15 
 
C10.  Inverkar oron för att bli offer för våldsbrott på Er livskvalitet: 

      Starkt           1 
      I någon mån       2 
      Inte just alls?       3 

 
C15.  Hurdant är Ert allmänna hälsotillstånd. Skulle Ni säga att det är:  

(M)    Mycket bra        1 

      Bra            2 
      Hyfsat           3 
      Dåligt           4 
      Eller mycket dåligt?   5 
 

C16.  Hindras Ni på något sätt i Era dagliga aktiviteter av någon långvarig sjukdom, 
     handikapp eller psykiska besvär? 

    OM JA: Mycket eller i viss mån? 

      Ja, mycket        1 
      Ja, i viss mån       2 
      Nej             3 
 

C17.  Anser Ni Er tillhöra någon särskild religion eller något samfund? 

(M)    Ja              1 
      Nej             2            C19 
      Vill inte säga       8       C19 
      Kan inte säga                  9            C19 
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C18.  Vilken? 
    OM DET GÄLLER FLER ÄN EN, ANTECKNA DET ALTERNATIV SOM UPPGIFTSLÄMNAREN 
     UPPLEVER ATT STÅR HENNE/HONOM NÄRMAST. 

      Evangelisk-lutherska kyrkan   1 
      Ortodoxa kyrkosamfund      2 
      Katolska kyrkan          3 
      Pingströrelsen           4 
      Frikyrkan i Finland         5 
      Adventkyrkan            6 
      Jehovas Vittnen          7 
      Mormoner              8 
      Judiska församlingarna      9 
      Islamitiska församlingarna     10 
      Annan protestantisk inriktning   11 
      Annan kristen            12 
      Österländska religioner      13 
      Annan icke-kristen         14 
 
OM C17=2,8,9 

C19.  Har Ni någonsin tidigare ansett Er tillhöra någon särskild religion eller något 
(M)   samfund? 

      Ja          1 
      Nej         2         C21 
      Vill inte säga   8     C21 
      Kan inte säga   9         C21 
 

C20.   Vilken? 
    OM DET GÄLLER FLER ÄN EN, ANTECKNA DET ALTERNATIV SOM UPPGIFTSLÄMNAREN 
     UPPLEVER ATT STÅR HENNE/HONOM NÄRMAST. 

      Evangelisk-lutherska kyrkan   1 
      Ortodoxa kyrkosamfund      2 
      Katolska kyrkan          3 
      Pingströrelsen           4 
      Frikyrkan i Finland         5 
      Adventkyrkan            6 
      Jehovas Vittnen          7 
      Mormoner              8 
      Judiska församlingarna      9 
      Islamitiska församlingarna     10 
      Annan protestantisk inriktning   11 
      Annan kristen            12 
      Österländska religioner      13 
      Annan icke-kristen         14 
 

C21.  Kort 23. Avsett om Ni tillhör någon särskild religion eller inte, hur religiös skulle Ni 
(M)   säga att Ni är? 
 

INTE ALLS RELIGIÖS 0 ——————— 10 MYCKET RELIGIÖS 
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Kort 24. (M) 

C22. Förutom särskilda tillfällen såsom bröllop och begravningar, ungefär hur ofta deltar 
Ni i religiösa sammankomster nuförtiden?  

C23. Förutom när Ni deltar i en religiös sammankomst, hur ofta, om någonsin, ber Ni? 

      Varje dag             1 
      Oftare än en gång i veckan   2 
      En gång i veckan         3 
      Minst en gång i månaden    4 
      Bara på speciella helgdagar  5 
      Mera sällan            6 
      Aldrig               7 
 

C24.  Skulle Ni säga att Ni tillhör en grupp som är diskriminerad i Finland? 

(M)    Ja         1 
      Nej         2     C26 
      Vill inte säga   8     C26 
      Kan inte säga   9     C26 
 
C25.  På vilka grunder är Er grupp utsatt för diskriminering? 

(M)   ANTECKNA ALLA EVENTUELLA ALTERNATIV. 

      Hudfärg eller ras          1 
      Nationalitet             2 
      Religion               3 
      Språk                4 
      Etnisk grupp             5 
      Ålder                6 
      Kön                  7 
      Sexuell läggning          8 
      Handikapp             9 
      Något annat          10 
 
OM C25=10 

C25_1. Något annat, vad? ____________________ 
 
C26.  Är Ni finländsk medborgare? 

      Ja   1      C28 
      Nej   2 
 

C27.  I vilket land är Ni medborgare? ____________________ 

 
C28.  Föddes Ni i Finland? 

      Ja         1     C31 
      Nej         2 
      Kan inte säga   9     C31 
 

C29.  I vilket land är Ni född? ____________________ 
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C30.  För hur länge sedan flyttade Ni för första gången till Finland för att bo här? 

      |__|__|__| 
 
C31.  Vilket / Vilka språk talar Ni oftast hemma? 
    HÖGST TVÅ SPRÅK. 

    ______________________________ 

    ______________________________ 

 
C32.  Tillhör Ni en etnisk minoritetsgrupp i Finland? 

    Med en etnisk grupp avses en grupp som skiljer sig avseende ras eller ursprung. 
     Här avses att identifiera sig med gruppen eller vara egentlig medlem i gruppen. 

      Ja    1 
      Nej    2 
 

C33.  Är/Var Er far född i Finland? 

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

      Ja         1    C35 
      Nej         2 
      Kan inte säga   9    C35 
 
C34.  I vilket land är/var Er far född? ____________________ 
 

C35.  Är/Var Er mor född i Finland? 

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

      Ja         1    D1 
      Nej         2 
      Kan inte säga   9      D1 
 

C36.  I vilket land är/var Er mor född? ____________________ 
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Nu ställer jag några frågor om hur fel Ni anser vissa sätt att uppföra sig vara. 
 
Kort 25. (M) 

Hur fel det är att: 

D1.  Göra ett överdrivet eller falskt försäkringsanspråk? 

D2.   Köpa något Ni misstänker vara stulet? 

D3.   Bryta mot trafikreglerna såsom att köra för fort eller köra mot rött ljus? 

      Inte alls fel       1 
      Lite fel          2 
      Fel            3 
      Seriöst fel        4 
 

Kort 26. (M) 

Anta nu att Ni skulle göra något av följande i Finland. 

D4.   Ange med hjälp av här kortet hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli 
     straffad om Ni gjorde ett överdrivet eller falskt försäkringsanspråk? 

D5.  Köpte något som Ni misstänkte var stulet? 

D6.  Bröt mot trafikreglerna såsom körde för fort eller körde mot rött ljus? 

      Inte alls sannolikt    1 
      Inte särskilt sannolikt 2 
      Sannolikt        3 
      Mycket sannolikt    4 
 

 
Nu ställer jag några frågor om polisen i Finland. 
 
D7.  Kort 27. Med hänsyn till allt som polisen förväntas göra, skulle Ni säga att de gör 
(M)    ett bra jobb eller ett dåligt jobb? 

      Mycket bra jobb        1 
      Bra jobb             2 
      Varken bra eller dåligt jobb  3 
      Dåligt jobb           4 
      Mycket dåligt jobb       5 
 

D8.   Har polisen i Finland under de två senaste åren av någon anledning närmat sig Er, 
     stoppat Er eller kontaktat Er? 

      Ja          1 
      Nej          2     D10 
      Vill inte säga    8     D10 
      Kan inte säga    9     D10 
 

D9.  Kort 28. Hur missnöjd eller nöjd var Ni med det sätt som polisen behandlade Er när 
(M)   det hände sist? 

      Mycket missnöjd        1 
      Missnöjd            2 
      Varken missnöjd eller nöjd  3 
      Nöjd               4 
      Mycket nöjd           5 
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Nu ställer jag några frågor om huruvida polisen i Finland behandlar brottsoffer jämlikt. 
Ange ert svar på basis av vad Ni har hört eller själv upplevt. 
 

D10.  Kort 29. När offren rapporterar brott, tror Ni att polisen behandlar rika personer 
(M)   sämre, fattiga  personer sämre, eller behandlas rika och fattiga jämlikt? 

      Rika personer behandlas sämre      1 
      Fattiga personer behandlas sämre     2 
      Rika och fattiga behandlas lika       3 
 

D11.  Kort 30. När offren rapporterar brott, tror Ni att polisen behandlar vissa personer 
(M)   sämre på grund av deras ras eller etniska grupp eller behandlas alla jämlikt? 

      Personer av annan ras eller etnisk tillhörighet än 
      majoriteten av Finlands befolkning behandlas sämre          1 

      Personer av samma ras eller etnisk tillhörighet som majoriteten 
      av Finlands befolkning behandlas sämre                2 

      Alla behandlas lika oavsett ras eller etnisk tillhörighet         3 
 

Kort 31. (M) 

D12.  På basis av vad Ni har hört eller själv upplevt, hur bra tycker Ni polisen är på att 
     förebygga brott i Finland, där våld används eller det hotas med våld. Välj Ert svar 
     från det här kortet, där 0 betyder ytterst dålig och 10 ytterst bra? 

D13.  Hur bra tycker Ni polisen är i att ta fast personer som utfört inbrott i Finland? 
 

YTTERST DÅLIG  0 ——————— 10 YTTERST BRA 

 
D14.  Kort 32. Om ett våldsbrott skulle inträffa nära där Ni bor och polisen blev kallad, 
(M)   hur långsamt eller snabbt tror Ni att de skulle komma till platsen. Välj Ert svar från 
     det här kortet, där 0 betyder ytterst långsamt och 10 ytterst snabbt? 
 

 YTTERST LÅNGSAMT   0 ——————— 10 YTTERST SNABBT 

 

    VÅLDSBROTT INTRÄFFAR ALDRIG NÄRÄ DÄR JAG BOR = 11. 

 
 
Nu ställer jag några frågor om polisen när de tar itu med brott såsom inbrott och fysisk 
misshandel. 
 
D15.  På basis av vad Ni hört eller själv upplevt, hur ofta tycker Ni att polisen i allmänhet 
(M)   behandlar människor i Finland med respekt: 

D16.  Hur ofta skulle Ni säga att polisen fattar rättvisa, opartiska beslut i de ärenden de 
(M)  tar itu med: 

      Inte alls ofta     1 
      Inte så ofta     2 
      Ofta         3 
      Mycket ofta?    4 
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D17.  Då polisen har att göra med människor i Finland, hur ofta skulle ni säga att polisen 
    i allmänhet förklarar sina beslut och åtgärder när de blir förfrågade att göra så: 

      Inte alls ofta              1 
      Inte så ofta              2 
      Ofta                  3 
      Mycket ofta?             4 

      INGEN BER POLISEN NÅGONSIN 
      FÖRKLARA SINA BESLUT 

      ELLER ÅTGÄRDER            5 

 
 
Nu ställer jag några frågor om Er plikt gentemot polisen i Finland. Använd det här kortet, 
där 0 betyder inte alls Er plikt och 10 helt och hållet Er plikt. 
 
Kort 33. (M) 

I hur stor utsträckning är det Er plikt: 

D18.  Stöda polisens beslut fastän Ni är av annan åsikt? 

D19.  Göra som polisen säger även om Ni inte förstår eller accepterar orsakerna? 

D20.  Göra som polisen säger även om Ni inte tycker om hur de behandlar Er? 
 

INTE ALLS MIN PLIKT  0 —————— 10 HELT OCH HÅLLET MIN PLIKT 

 
 
Kort 34. (M) 
Ange med hjälp av det här kortet i vilken mån Ni är av samma eller annan åsikt i följande 
påståenden om polisen i Finland. 

D21.  Polisen har i allmänhet samma känsla för rätt och fel som jag har? 

D22.  Polisen försvarar värden som är viktiga för människor som mig? 

D23.  I allmänhet stöder jag hur polisen vanligen agerar? 

D24.  Polisens beslut och handlingar påverkas orimligt av påtryckningar från politiska 
    partier och politiker? 

      Helt av samma åsikt           1 
      Av samma åsikt             2 
      Varken av samma eller annan åsikt  3 
      Av annan åsikt              4 
      Av helt annan åsikt            5 

 
 
D25.  Nu en sista fråga om polisen och saker som de möjligtvis gör eller inte gör. 
(M)   Hur ofta tror Ni att polisen i Finland tar emot mutor? 
 

ALDRIG  0 ——————— 10 ALLTID 
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Nu ställer jag några frågor om domstolarna i Finland, som hanterar brott såsom inbrott och 
fysisk misshandel. Ange Ert svar igen på basis av vad Ni har hört eller själv upplevt. 
 
D26.  Kort 36. Med hänsyn till allt som domstolarna förväntas göra, skulle Ni säga att de 
(M)    gör ett bra jobb eller ett dåligt jobb? 

      Mycket bra  jobb         1 
      Bra jobb              2 
      Varken bra eller dåligt jobb   3 
      Dåligt jobb            4 
      Mycket dåligt jobb        5 

 
Kort 37. (M) 

D27.  Hur ofta tror Ni att domstolarna begår fel som leder till att skyldiga människor går 
     fria. Använd det här kortet där 0 betyder aldrig och 10 alltid? 

D28.  Hur ofta tror Ni att domstolarna fattar rättvisa, opartiska beslut grundat på de bevis 
     som lagts fram? 
 

ALDRIG  0 ——————— 10 ALLTID 

 
 
Nu ställer jag några frågor om sannolikheten att olika människor i Finland döms för brott 
som de inte begått. 
 
D29.  Kort 38. Anta att två människor - en rik och en fattig - båda hamnar i rätten 
(M)    anklagade för ett  identiskt brott som de inte begått. Vem tror Ni kommer mest 
     sannolikt att bli dömd? 

      Det är mer sannolikt att den rika personen blir dömd     1 

                 Det är mer sannolikt att den fattiga personen blir dömd   2 

                 Det är lika sannolikt för dem båda att bli dömda       3 

 
D30.  Kort 39. Anta nu att två människor av olika ras eller etnisk tillhörighet båda hamnar 
(M)    i rätten anklagade för ett identiskt brott som de inte begått. Vem tror Ni kommer 
    mest sannolikt att bli dömd? 

      Det är mer sannolikt att personen av annan 
      ras eller etnisk tillhörighet än majoriteten av 
      Finlands befolkning blir dömd             1 

              Det är mer sannolikt att personen av samma 
      ras eller etnisk tillhörighet än majoriteten av 
      Finlands befolkning blir dömd finska personer 
      blir skyldigt dömd                   2 

            Det är lika sannolikt för dem båda att 
      bli dömda                        3 
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Nu ställer jag en fråga om domare och saker som de möjligtvis gör eller inte gör. 
 
D31.  Kort 40. Ange med hjälp av det här kortet hur ofta Ni tror att domarna i Finland 
(M)  tar emot mutor? 

 
ALDRIG  0 ——————— 10 ALLTID 

 
Kort 41. (M) 

I vilken mån Ni är av samma eller annan åsikt i följande påståenden om dagens Finland. 

D32.  Domstolarna försvarar i allmänhet de rika och mäktigas intressen framför vanliga 
     människors? 

D33.  Människor som bryter mot lagen borde få mycket hårdare straff än de får 
     nuförtiden? 

D34.  Det är allas plikt att stödja domstolarnas slutliga domar? 

D35.  Alla lagar borde lydas strikt? 

D36.  Att göra rätt betyder ibland att man måste bryta mot lagen? 

D37.  Domstolarnas beslut och åtgärder påverkas orimligt av påtryckningar från politiska 
    partier och politiker? 

      Helt av samma åsikt           1 
      Av samma åsikt             2 
      Varken av samma eller annan åsikt  3 
      Av annan åsikt              4 
      Av helt annan åsikt            5 

 
D38.  Kort 42. Människor har olika åsikter om hurdana straff lagbrytare borde få. Ta till 
     exempel ett fall  där en 25-årig man döms för inbrott för andra gången. Vilket av 
     följande straff tycker Ni att han borde få? 

    OM RESPONDENTEN VILL VÄLJA FLER ÄN EN DOM, NOTERA DOMEN MED DET LÄGSTA 
     KODNUMRET. KODEN 1 BETYDER STRÄNGASTE STRAFF OCH KODEN 4 LINDRIGASTE 
     STRAFF. 

    IFALL DET FRÅGAS VAD EN VILLKORLIG DOM ELLER SAMHÄLLSSERVICE ÄR SÄG: 

    'EN VILLKORLIG FÄNGELSEDOM AVTJÄNAS ENDAST OM FÖRBRYTAREN UTFÖR ETT 
     ANNAT BROTT ELLER BRYTER MOT ANDRA SPECIFIKA VILLKOR UNDER 
      AVTJÄNINGSPERIODEN' 

    'SAMHÄLLSSERVICE SYFTAR PÅ EN ANNAN DOM ÄN FÄNGELSEDOM ELLER BÖTER DÄR 
      FÖRBRYTAREN TILLFRÅGAS ATT UTFÖRA SAMHÄLLSNYTTIGT ARBETE' 

 
        Fängelsestraff             1 
      Villkorligt fängelsestraff        2      D40 
      Böter                  3      D40 
      Samhällstjänst             4      D40 
      Något annat straff           5      D40 

 



 18 

 
D39.  Kort  43. Vilket svar på det här kortet är närmast den tidslängd som Ni tycker att 
(M)    han borde sitta i fängelse? 

       1-3 månader     1 
      4-6 månader     2 
      7-11 månader    3 
      Ungefär 1 år     4 
      Ungefär 2 år     5 
      Ungefär 3 år     6 
      Ungefär 4 år     7 
      Ungefär 5 år     8 
      6-10 år        9 
      Mer än 10 år     10 

 
 
Nu ställer jag några frågor om vad Ni skulle göra om Ni var det enda vittnet till ett brott. 
 
D40.  Föreställ Er att Ni var ute och såg någon knuffa en man i marken och stjäla hans 
(M)    plånbok. Hur sannolikt är det att Ni skulle ringa polisen: 

      Inte alls sannolikt       1 
               Inte särskilt sannolikt    2 
               Sannolikt           3 
               Eller mycket sannolikt?   4 

 
D41.  Hur villig skulle Ni vara på att identifiera gärningsmannen: 

D42.  Hur villig skulle Ni vara att vittna i en rättegång mot den anklagade: 

(M)    Inte alls villig         1 

                 Inte så villig          2 
                 Villig              3 
                 Eller mycket villig?      4 
 
 

Nu ställer jag några frågor om saker som Ni kan tänkas ha gjort. 
 
Kort 44. (M) 

Hur ofta Ni har gjort följande saker under de senaste fem åren: 

D43.  Hur ofta har Ni gjort ett överdrivet eller falskt försäkringsanspråk? 

D44.  Köpt något som Ni misstänkte var stulet? 

D45.  Brutit mot trafikreglerna såsom kört för fort eller kört mot rött ljus? 
 

      Aldrig             1 
                 En gång            2 
                 Två gånger          3 
                 3 eller 4 gånger       4 
                 5 eller flera gånger      5 
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Nu ställer jag några frågor om Er själv och andra personer som bor det regelbundet 
i Ert hushåll. 
 
F1.  Om Ni räknar med Er själv, hur många personer inklusive barnen bor det 
     regelbundet i Ert hushåll?   |__|__| 

    HUSHÅLL: ALLA SOM HÖR TILL SAMMA MATLAG OCH SOM OFFICIELLT BOR PÅ SAMMA 
     ADRESS. DOCK INTE DE SOM I PRAKTIKEN BOR PÅ ANNAT HÅLL. 

 
Kan Ni räkna upp de övriga hushållsmedlemmarna från den äldsta till den yngsta? 
 
F2 - F4 ALLA MEDLEMMAR. 

F2.  ANTECKNA KÖNET ENLIGT MEDLEMMENS NAMN. 

      Man     1 
      Kvinna    2 
 

F3.  Vilket är namn födelseår? 
    HELLRE EN GOD UPPSKATTNING ÄN KIS. 

 
F4.  Kort 45. Vilket är namn släktskapsförhållande med Er? 

      Make/maka/sambo                    1 

      Son/dotter (inkl. styvbarn, adopterade barn, 
      fosterbarn, makes/makas/sambos barn)        2 

      Förälder/svärförälder/sambos förälder/ 
      styvmor- eller far                     3 

      Bror/syster (inkl. halvbror/-syster, 
      adopterade och fosterbror/-syster)           4 

      Annan släkting                      5 

      Annan, ej släkt                      6 
 

F5.    ANTECKNING ENLIGT F4. 

         INTERVJUPERSONEN BOR TILLSAMMANS 

       MED MAKE/MAKA/SAMBO (F4=1)            1     F6 

                 ANDRA                          2     F7 
 
F6.  Kort 46. Ni berättade at Ni bor tillsammans med make/maka/sambo. 
    Vilket av de följande stämmer in på Er? 

              Gift                             1 
                 Registrerat partnerskap                 2 
                 Samboende                        3     F8 
                 Hemskillnad (officiellt fortfarande gift)         4 
                 Frånskild / frånskild från registrerat partnerskap   5 
      Kan inte säga                       9 

 
F7.  Har Ni någon gång bott tillsammans med en partner i ett samboförhållande, 
    dvs. utan att vara gifta eller i ett registrerat parförhållande med honom/henne? 

      Ja    1 
      Nej   2 

 
F8.   Har Ni någon gång skiljt Er från äktenskap eller registrerad partnerskap? 

      Ja   1 
      Nej   2 
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F9.  ANTECKNING ENLIGT F5. 

      IP BOR TILLSAMMANS MED MAKE / MAKA / SAMBO (F5=1)   1     F10 

      ALLA ANDRA                            2     F11 
 

F10.  ANTECKNING ENLIGT F6. 

                   SAMMANBOENDE (F6=3)    1     F11 

                ALLA ANDRA          2     F12 
 
OM F9=2 OCH F10=1. 

F11.  Kort 47. Följande fråga gäller Ert officiella civilstånd, inte vem Ni eventuellt bor ihop 
     med. Vilket av de följande är Ert officiella civilstånd? 

        Gift                            1 

      Registrerat partnerskap                 2 

                 Hemskillnad (officiellt fortfarande gift)         3 

                 Frånskild / Frånskild från registrerat partnerskap   4 

                Änka, änkling / Änka / änkling efter 
      registrerat partnerskap                 5 

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

 
F12.    ANTECKNING ENLIGT F4. 

                 DET FINNS BARN SOM BOR I IP:S HUSHÅLL (F4=2)  1     F13a 
                 DET FINNS INGA BARN I IP:S HUSHÅLL         2     F13 

 
F13.   Har Ni någonsin bott i samma hushåll som Era egna barn eller er makes/makas 
     barn, adopterade barn eller fosterbarn? 

      Ja   1 
      Nej   2 

 
F13a. Har Ni en fast trådtelefon i Er bostad? 

      Ja    1 
      Nej   2 

 
F14.  Kort 48. Vilken av beskrivningarna på kort 48 passar bäst in på Ert bostadsområde? 

(M)    En stor stad (över 100 000 invånare)                 1 

      En förort eller närområde till en stor stad (ett verkningsområde 
      eller pendlingsområde till en stor stad)                 2 

      En liten eller medelstor stad eller kommun 
       (20 000 - 100 000 invånare)                       3 

      En mindre tätort eller kommun (under 20 000 invånare)       4 

      Landsbygd / glesbygd                          5 
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 F15. Kort 49. Vilken är Er den högsta utbildningsnivå, som Ni slutfört. 
    Andvänd kort 49 när Ni svarat? 
    UTFÖRANDE BETYDER ATT MAN FÅTT INTYG ÖVER STUDIERNA ELLER ATT 
    MAN PÅ ANNAT VIS FULLFÖLJT STUDIERNA. 

      Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än grundskola    1 
                Grundskolans lågstadium, folkskola                    2 
                 Grundskolans högstadium                         3 
                Gymnasium, studentexamen                        4 
                 Yrkesexamen                                 5 
                 Både studentexamen och yrkesexamen                  6 
                 Specialyrkesexamen                             7 
                 Yrkesexamen på institutnivå                        8 
                 Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen               9 
                Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre nivå    10 
                 Högre yrkeshögskoleexamen                        11 
                 Högre högskoleexamen                           12 
                 Licentiatexamen                               13 
                 Doktorsexamen                               14 
                 Annan                                     15 

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

       |__|__| 
  

       DELTIDSSTUDIER RÄKNAS SÅ ATT ANTALET ÅR MOTSVARAR HELTIDSSTUDIER. 
       RÄKNA OCKSÅ MED LÄROPLIKT. SVARET AVRUNDAS TILL HELA ÅR. 

 
F17a. Kort 50. Vilka av dessa beskrivningar passar in på det Ni gjort under de senaste 
    sju dagarna. Välj alla som passar in? 
    OM INTERVJUPERSONEN ÄR DELTIDS PENSIONÄR ANTECKNAS 1 (I FÖRVÄRVSARBETE) 
     OCH 6 (PENSIONERAD). OM EN ÅLDERSSTIGEN ARBETSLÖS IP INTE VET ELLER INTE KAN 
     BESLUTA SIG OM HON/HAN REDAN ÄR PENSIONERAD ELLER INTE, ANTECKNAS HON/HAN 
     SOM PENSIONÄR. 

      Förvärvsarbetat eller tillfälligt borta från förvärvsarbete 
      (anställd, företagare, jordbrukare, företagarfamiljemedlem osv.)       1 

                 Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester)  2 

                 Arbetslös och aktiv arbetssökande                        3 

                 Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete           4 

                 Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen                      5 

                 Pensionerad                                    6 

                 Beväring eller i civiltjänst                             7 

                 Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare 
      el.dyl., sköter barn eller andra människor                    8 

                 Något annat                                    9 
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F17b.  ANTECKNING ENLIGT F17a . 

         OM FLERA I F17a       1     F17c 

                 ANDRA            2     F17d 
 
F17c.  Kort 50.Vilken av dessa beskrivningar passar bäst in på Er situation under de 
      senaste sju dagarna. Välj endast ett alternativ? 
     OM INTERVJUPERSONEN ÄR DELTIDS PENSIONÄR VÄLJER HAN ELLER HON SJÄLV 
      BLAND ALTERNATIVEN 1 OCH 6. ÅLDERSTIGNA ARBETSLÖSA SOM INTE ÅTERVÄNDER 
      MERA TILL ARBETSLIVET (SOM ÄR I PENSIONSSPIRALEN) RÄKNAS SOM PENSIONÄRER. 

       Förvärvsarbetat eller tillfälligt borta från förvärvsarbete 
       (anställd, företagare, jordbrukare, företagarfamiljemedlem osv.)       1 

                  Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester)  2 

                   Arbetslös och aktiv arbetssökande                        3 

                  Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete           4 

                  Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen                      5 

                  Pensionerad                                    6 

                  Beväring eller i civiltjänst                             7 

                  Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare 
       el.dyl., sköter barn eller andra människor                    8 

                  Något annat                                    9 
 

F17d.  ANTECKNING ENLIGT F17a OCH F17c. 

       Förvärvsarbetat eller tillfälligt borta från förvärvsarbete 
       (anställd, företagare, jordbrukare, företagarfamiljemedlem osv.)       1 

                  Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester)  2 

                   Arbetslös och aktiv arbetssökande                        3 

                  Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete           4 

                  Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen                      5 

                  Pensionerad                                    6 

                  Beväring eller i civiltjänst                             7 

                  Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare 
       el.dyl., sköter barn eller andra människor                    8 

                  Något annat                                    9 

 
F17e.  ANTECKNING ENLIGT F17a 

               ARBETARE (F17a=1)     1     F21 
               ANDRA            2     F18 
 

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

       Ja      1     F21 
       Nej     2     F19 
 

F19.   Har Ni någonsin förvärvsarbetat? 
        HÄR AVSES OCKSÅ TILLFÄLLIGT ARBETE. 

       Ja                1     F20 
       Nej               2     F36 
       Kan inte säga         9     F36 
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F20.  Vilket år förvärvsarbetade Ni senast? 

      |__|__|__|__| 
 
 
OM IP ARBETAR FÖR NÄRVARANDE (F17a=1 ELLER F18=1), FRÅGA F21–F35 BETRÄFFANDE 
NUVARANDE ARBETE. 

OM IP INTE ARBETAR FÖR NÄRVARANDE, MEN HAR TIDIGARE ARBETAT (F19 =1), FRÅGA 
F21–F35 BETRÄFFANDE DET SISTA ARBETET. 

 
F21.  Är Ni i Er huvudsyssla: 

    OM DEN INTERVJUADE HAR FLER ÄN ETT JOBB, ANTECKNA SVARET FÖR DET JOBB SOM 
     DEN INTERVJUADE ANVÄNDER MEST TID TILL. OM DEN INTERVJUADE ANVÄNDER LIKA 
     MYCKET TID TILL FLER ÄN ETT JOBB, ANTECKNA DET JOBB SOM HAN ELLER HON FÅR 
     MEST INKOMSTER FRÅN. 

         Löntagare                   1     F23 

      Företagare                  2 

      Arbetade i familjeföretag, på lantbruk 
      eller var företagarfamiljemedlem?      3     F23 

      Vill inte säga                 8     F23 

      Kan inte säga                 9     F23 

 
F22.  Hur många anställda, om någon, har/hade Ert företagjordbruk? 

      |__|__|__|__|      F24 
 

F23.  Har/hade Ni ett arbetsförhållande som är/var: 
    ETT ARBETSAVTAL ÄR ETT SKRIFTLIGT ELLER MUNLIGT AVTAL MELLAN 
    ARBETSGIVAREN OCH ARBETSTAGAREN.  

        Ordinarie                   1     F24 
                På viss tid                  2 
                 Eller harhade Ni inget avtal?        3 
      Kan inte säga                 9 

 
F23a. När Ni började arbeta tänker Ni at Er arbetsgivare ansåg Ert arbete som: 

       Ett arbete på viss tid, mindre 
      än 12 månader                1 

                 Ett arbete på viss tid, mer än 
      12 månader                  2 

                 Ordinarie?                  3 

                 Något annat                 4 

 
F24.  Hur många människor är/var anställda där Ni arbetar/arbetade om Ni räknar 
       med Er själv: 
       AVSER FYSISKT ARBETSSTÄLLE SÅSOM IP SJÄLV UPPLEVER DET ELLER DEFINIERAR 
    DET. I OSÄKRA FALL VÄLJ HELLRE ÄN STÖRRE ÄN EN MINDRE ENHET. 

        Under 10      1 
                 10 – 24       2 
                 25 – 99       3 
                 100 – 499      4 
                 500 eller fler?    5 
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F25.  Har/hade Ni underordnade eller hörde det till Era uppgifter att leda andras arbete i 
     Er huvudsyssla, dvs har/hade Ni ställning som förman? 

        Ja         1 
      Nej         2     F27 
      Kan inte säga   9     F27 

 
F26.  Hur många underordnade har/hade Ni? 

      |__|__|__| 
 
Kort 51. (M) 

Jag kommer att läsa upp en lista på saker som rör Ert arbetsliv. Säg hur mycket ledningen 
på Er arbetsplats tillåtertillät Er: 
 
F27.  Att bestämma hur Ert eget dagliga arbete organiseras/organiserades? 

F28.  Att påverka beslut om organisationens verksamhetspolicy? 

F28a. Att välja eller ändra Er arbetstakt? 
 

JAG HAR/HADE INGET 
INFLYTANDE 

0 ——————— 10 JAG HAR/HADE 
FULLSTÄNDIG KONTROLL 

 
F29.  Hur många timmar Er regelbundna veckoarbetstid i Er huvudsyssla (antingen 
     definierad i arbetsavtalet eller formad i praktiken) exklusive övertid med och utan 
     lön? 

F30.  Oberoende av den överenskomna arbetstiden, hur många timmar under en normal 
     vecka arbetar/arbetade Ni normalt, i huvudsyssla, inklusive all övertid med och utan 
    lön? 

       OM INTERVJUPERSONEN INTE HAR / INTE HAR HAFT REGELBUNDEN ARBETSTID BE 
     HONOM ELLER HENNE UPPSKATTA DEN GENOMSNITTLIGA ARBETSTIDEN. OM DET INTE 
     LYCKAS ANTECKNA KIS. 

       |__|__|__|  ANTÄKNA HELA TIMMAR 

 
F31.  Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där 
     Ni arbetar/arbetade? 

    ________________________________________ 
 
F32.  Kort 52. Vilken typ av arbetsgivare är/var Ni anställd hos. Välj det mest lämpliga 
     alternativet på kort 52? 

         Den centrala- eller lokala förvaltningen      1 

               Annan offentlig sektor (t.ex. utbildning 
      eller hälsovårdstjänster)               2 

                Ett företag som ägs av den offentliga sektorn   3 

               Ett privat företag                   4 

                Privatföretagare                   5 

                Annan                         6 

 
F33.  Vilken är/var Er yrkesbenämning i Er huvudsyssla? 
    ________________________________________ 
    VÄLJ KOD. 
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F34 - F34a FRÅGAS BARA OM YRKESKODEN ÄR 'OKÄND'. 

F34.  Vilket slags arbete utfördutfördet Ni mest i Er huvudsyssla? 
    ________________________________________ 
 
F34a. Vilken utbildning eller vilka kvalifikationer krävskrävdes för arbetet? 
    ________________________________________ 
 
OM F19=1. 

F34b. Kort 53. Vilket av följande var huvudsakliga orsaken för at Ni sluta på Er sista 
     arbetsgivare? 

         Jag fick et bättre jobb            1 
      Jag startade eget företag          2 
                 Mitt arbetsavtal slutade           3 
                 Arbetet slutade eller jag fick avsked    4 
                 Min arbetsgivare slutade          5 
                 Mitt eget företag slutade eller såldes    6 
                 Sjukdom eller arbetsförmåga        7 
                 Jag gick i pension              8 
                 Personliga eller familjeorsaker       9 
                 Annan                     10 
                 Har aldrig slutat på et jobb         11 

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

      Ja        1 
      Nej        2 
 

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

      Ja        1 
      Nej        2     F39 
      Vill inte säga  8     F39 
      Kan inte säga  9     F39 
 

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

      Ja        1 
      Nej        2 
 
F38.  Har någon av dessa perioder infallit under de senaste fem åren? 
       ÖVER 3 MÅNADERS PERIODERNA. 

      Ja        1  
      Nej        2 
 

F39.  Är Ni eller har Ni någon gång varit medlem i ett fackförbund? 
      OM JA, FRÅGA: Är Ni medlem för närvarande, eller har Ni varit det tidigare? 

         Ja, jag är för närvarande  1 
              Ja, har varit tidigare     2 
              Nej               3 
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F40.  Kort 54. Om Ni tänker på de inkomster medlemmarna i hela Ert hushåll får, vilken 
     är den huvudsakliga inkomstkällan? 

        Löneinkomster                         1 
                 Företagarinkomst (inte lantbruk)               2 
                Lantbruksinkomst                       3 
                 Pensionsinkomster                       4 
                Utkomstskydd för arbetslösa                 5 
                 Andra sociala förmåner eller anslagunderstöd       6 
                 Inkomst av investeringar, besparingar, kapitalinkomster  7 
                 Övriga inkomste                        8 

 
F41.  Kort 55. Om Ni räknar ihop Ert hushålls samtliga inkomster, hur stora är Ert 
     hushålls totala nettoinkomster (inkomster efter skatt) per månad. Om Ni inte vet 
    hur stor den exakta summan är, kan Ni ange Er uppskattning av summans storlek? 
       SVARSPERSONEN ANGER EN BOKSTAV SOM SVARAR MOT DEN AKTUELLA 
    INKOMSTDECILEN. ANTECKNA DET NUMMER SOM MOTSVARAR DEN ANGIVNA 
     BOKSTAVEN. 

        J    (under 959 euro)      1 
                 R    (959-1231 euro)      2 
                 C    (1232-1615 euro)     3 
                 M    (1616-1970 euro)     4 
                 F   (1971-2370 euro)     5 
                 S    (2371-2886 euro)     6 
                 K    (2887-3484 euro)     7 
                 P    (3485-4159 euro)     8 
                 D   (4160-5142 euro)     9 
                 H    (minst 5143 euro)     10 

 
F41a. Kort 56. Hur stor är den ungefärliga andel av hushållets inkomst som Ni själv 
    bidrar med? 

      Ingen andel alls         1 
                 Mycket liten            2 
                 Mindre än hälften        3 
                 Ungefär hälften          4 
                 Mer än hälften          5 
      Mycket stor            6 
      Hela inkomsten          7 

 
F42.  Kort 57. Vilken av beskrivningarna på kort 57 stämmer bäst överens med hur Ni ser 
(M)    på Ert hushålls inkomster för närvarande? 

         Man lever bekvämt på de nuvarande inkomsterna          1 
              Man klarar sig på de nuvarande inkomsterna             2 
              Det är svårt att klara sig på de nuvarande inkomsterna       3 
              Det är mycket svårt att klara sig på de nuvarande inkomsterna   4 

 
F43.  Kort 58. Om Ni av någon orsak skulle råka ut för allvarliga ekonomiska problem och 
(M)   skulle behöva låna pengar för att klara Era utgifter, hur lätt eller svårt skulle det vara 
     för Er? 

      Mycket svårt           1 
                 Ganska svårt           2 
                 Varken lätt eller svårt      3 
                 Ganska lätt            4 
                 Mycket lätt            5 
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F44.  ANTECKNING ENLIGT F5 

                 INTERVJUPERSONEN BOR TILLSAMMANS MED MAKE/MAKA/SAMBO   1     F45 

                 BOR INTE TILLSAMMANS                           2     F58 
 
F45.  Kort 59. Vilken är den högsta utbildning, som Er make/maka/sambo har slutfört? 
       UTFÖRANDE BETYDER ATT MAN FÅTT INTYG ÖVER STUDIERNA ELLER ATT MAN PÅ 
     ANNAT VIS FULLFÖLJT STUDIERNA. 

      Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än grundskola    1 
                Grundskolans lågstadium, folkskola                    2 
                 Grundskolans högstadium                         3 
                Gymnasium, studentexamen                        4 
                 Yrkesexamen                                 5 
                 Både studentexamen och yrkesexamen                  6 
                 Specialyrkesexamen                             7 
                 Yrkesexamen på institutnivå                        8 
                 Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen               9 
                Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre nivå    10 
                 Högre yrkeshögskoleexamen                        11 
                 Högre högskoleexamen                           12 
                 Licentiatexamen                               13 
                 Doktorsexamen                               14 
                 Annan                                     15 
 
F46a. Kort 60. Vilka av beskrivningarna på kort 60 passar in på det Er make/maka/sambo 
(M)   sysslat med  under de senaste sju dagarna. Välj alla de alternativ som passar in? 

    OM MAKE/MAKA/SAMBO ÄR DELTIDS PENSIONÄR ANTECKNAS 1 (I FÖRVÄRVSARBETE) 
     OCH 6 (PENSIONERAD). OM MAKE/MAKA/SAMBO ÄR EN ÅLDERSSTIGEN ARBETSLÖS OCH 
    IP INTE VET ELLER INTE KAN BESLUTA SIG OM MAKE/MAKA/SAMB REDAN ÄR 
     PENSIONERAD ELLER INTE, ANTECKNAS MAKE/MAKA/SAMBO SOM PENSIONÄR. 

      Förvärvsarbetat eller tillfälligt borta från förvärvsarbete 
      (anställd, företagare, jordbrukare, företagarfamiljemedlem osv.)       1 

                 Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester)  2 

                 Arbetslös och aktiv arbetssökande                        3 

                 Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete           4 

                 Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen                      5 

                 Pensionerad                                    6 

                 Beväring eller i civiltjänst                             7 

                 Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare 
      el.dyl., sköter barn eller andra människor                    8 

                 Något annat                                    9 

 
F46b.  ANTECKNING ENLIGT F46a  

             FLERA I F46a  1     F46c 

                ANDRA     2     F47 
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F46c. Kort 60. Vilken av dessa beskrivningar motsvarar bäst hanshennes situation under 
     de senaste 7 dagarna. Välj endast ett alternativ? 

       OM MAKE/MAKA/SAMBO ÄR DELTIDS PENSIONÄR, VÄLJER IP SJÄLV BLAND ALTERNATIVEN 
     1 OCH 6. ÅLDERSTIGNA ARBETSLÖSA SOM INTE ÅTERVÄNDER MERA TILL ARBETSLIVET 
     (SOM ÄR I PENSIONSSPIRALEN) RÄKNAS SOM PENSIONÄRER. 

      Förvärvsarbetat eller tillfälligt borta från förvärvsarbete 
      (anställd, företagare, jordbrukare, företagarfamiljemedlem osv.)       1 

                 Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester)  2 

                 Arbetslös och aktiv arbetssökande                        3 

                 Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete           4 

                 Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen                      5 

                 Pensionerad                                    6 

                 Beväring eller i civiltjänst                             7 

                 Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare 
      el.dyl., sköter barn eller andra människor                    8 

            Något annat                                    9 

 
OM F46a>1. 

F47.  Utförde Er make/maka/sambo något förvärvsarbete som tog minst en timme under 
     de senaste sju dagarna? 

        Ja         1     F48 
      Nej         2     F58 
      Kan inte säga   9     F58 

 
OM F46a=1 ELLER F47=1 

F48.  Vilken är hans/hennes yrkesbenämning? 

    ________________________________________ 
    KODNING AV YRKE 

 
F49 - F50 FRÅGAS BARA OM YRKESKODEN ÄR 'OKÄND'. 

F49.  Vilka är hans/hennes huvudsakliga uppgifter i huvudsysslan? 

    ________________________________________ 
 

F50.   Vilken utbildning eller vilka kvalifikationer krävs för arbetet? 

    ________________________________________ 

 
F51.  Är han/hon i sin huvudsyssla: 

      Löntagare                    1     F53 
                 Företagare                   2 
                Arbetade i familjeföretag, på lantbruk 
      eller var företagarfamiljemedlem?      3     F53 
      Vill inte säga                  8     F53 
        Kan inte säga                  9     F53 
 
F52.  Hur många anställda har han/hon? 

      |__|__|__| 
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OM F46a=1 eller F47=1 

F53.  Har han/hon i sin huvudsyssla underordnade eller hör det till uppgifterna att leda 
     andras arbete eller är han/hon i ställning som förman? 

        Ja         1 
      Nej         2     F57 
      Kan inte säga   9     F57 
 

F54.  Hur många underordnade har han/hon? 

      |__|__|__| 
 
F57.  Hur många timmar arbetar han/hon normalt under en vecka. 
       Räkna med all övertid med eller utan lön? 

      |__|__|__| HELA TIMMAR. 
 
F58.  Kort 61. Vilken är den högsta utbildningen, som Er far har slutfört? 
       UTFÖRANDE BETYDER ATT MAN FÅTT INTYG ÖVER STUDIERNA ELLER ATT MAN PÅ 
     ANNAT VIS FULLFÖLJT STUDIERNA. 

      Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än grundskola    1 
                Grundskolans lågstadium, folkskola                    2 
                 Grundskolans högstadium                         3 
                Gymnasium, studentexamen                        4 
                 Yrkesexamen                                 5 
                 Både studentexamen och yrkesexamen                  6 
                 Specialyrkesexamen                             7 
                 Yrkesexamen på institutnivå                        8 
                 Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen               9 
                Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre nivå    10 
                 Högre yrkeshögskoleexamen                        11 
                 Högre högskoleexamen                           12 
                 Licentiatexamen                               13 
                 Doktorsexamen                               14 
                 Annan                                     15 
 
F59.   När Ni var 14 år, arbetade Er far som: 
       FÖRETAGARFAMILJEMEDLEM ÄR FÖRETAGARE. 

         Löntagare                 1     F61 
                 Företagare eller jordbrukare      2     F60 
                 Eller arbetade han inte?         3     F64 
                 FAR DÖD / LEVDE INTE MED IP, 

      DÅ HON/HAN VAR 14             4     F64 

      Vill inte säga               8     F62 
      Kan inte säga               9     F62 
 
F60.  Hur många anställda hade han? 

      Inga         1     F62 
                 1 - 24        2     F62 
                 25 eller fler     3     F62 
      Kan inte säga    9     F62 
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OM F59=1 

F61.  Hade han ansvar för att leda andra anställdas arbete dvs. var han förman i  
    chefsposition? 

      Ja    1 
      Nej    2 
 
OM F59=1,2,8,9 

F62.  Vilken är/var hans yrkesbenämning? 

    ________________________________________ 
       INGEN KODNING 

 
F63.  Kort 62. Vilken av beskrivningarna på kort 62 motsvarar bäst det slags arbete 
(M)  Er far hade då Ni var 14? 
       KIS ÄR ETT HELT ACCEPTABELT SVAR. 

      Yrken på högsta sakkunnignivå och inom den tekniska branschen 
      (t.ex. läkare, lektor, diplomingenjör, konstnär, revisor)            1 

               Ledande befattningshavare 
      (t.ex. bankdirektör, VD för stort företag, högre stats- och 
      kommuntjänstemän, direktör för,fackförening)                2 

               Kontors- och förvaltningsbranschen 
      (t.ex. sekreterare, kanslist, byråsekreterare, bokförare)           3 

               Handelsbranschen 
      (t.ex. försäljningschef, köpman, försäljare, försäkringsagent)        4 

               Servicebranschen 
      (t.ex. hovmästare, polis, servitör, gårdskarl, barberare-damfrisör, 
      anställd inom försvarsmakten)                         5 

               Specifikt yrkeskunniga arbetare 
      (t.ex. förman, mekaniker, tryckare, verktygsmontör, elmontör)       6 

               Yrkeskunniga arbetare 
      (t.ex. murare, busschaufför, timmerman, metallarbetare, bagare)      7 

               Icke yrkeskunniga arbetare 
      (t.ex. diversearbetare, bärare, icke yrkeskunnig industriarbetare)      8 

               Lantbruksyrken 
      (t.ex. jordbrukare, lantbruksarbetare, traktorförare, fiskare)         9 
 

F64.  Kort 63. Vilken är den högsta utbildningen, som Er mor har slutför? 
       UTFÖRANDE BETYDER ATT MAN FÅTT INTYG ÖVER STUDIERNA ELLER ATT MAN PÅ 
    ANNAT VIS FULLFÖLJT STUDIERNA. 

        Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än grundskola    1 
                Grundskolans lågstadium, folkskola                    2 
                 Grundskolans högstadium                         3 
                Gymnasium, studentexamen                        4 
                 Yrkesexamen                                 5 
                 Både studentexamen och yrkesexamen                  6 
                 Specialyrkesexamen                             7 
                 Yrkesexamen på institutnivå                        8 
                 Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen               9 
                Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre nivå    10 
                 Högre yrkeshögskoleexamen                        11 
                 Högre högskoleexamen                           12 
                 Licentiatexamen                               13 
                 Doktorsexamen                               14 
                 Annan                                     15 
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F65.  När Ni var 14 år, arbetade Er mor som: 
       FÖRETAGARFAMILJEMEDLEM ÄR FÖRETAGARE. 

      Löntagare                 1     F67 
                Företagare eller jordbrukare      2     F66 
                 Eller arbetade hon inte?         3     F70 

                 MOR DÖD / LEVDE INTE MED IP, 

      DÅ HON/HAN VAR 14           4      F70  

      Vill inte säga               8     F68 
      Kan inte säga               9     F68 

 
F66.  Hur många anställda hade hon? 

      Inga         1     F68 
                 1 - 24        2     F68 
                 25 eller fler     3     F68 
      Kan inte säga    9     F68 

 
OM F65=1 

F67.  Hade hon ansvar för att övervaka andra anställdas arbete dvs. var hon förman 
    i chefsposition? 

        Ja    1  
      Nej    2 

 
OM F65=1,2,8,9 

F68.  Vilken är/var hennes yrkesbenämning? 
    ________________________________________ 
       INGEN KODNING 
 
F69.  Kort 64. Vilken av beskrivningarna på kort 64 beskriver bäst det slags arbete Er mor 
(M)   gjorde då Ni var 14? 
       KIS ÄR ETT HELT ACCEPTABELT SVAR. 

      Yrken på högsta sakkunnignivå och inom den tekniska branschen 
      (t.ex. läkare, lektor, diplomingenjör, konstnär, revisor)            1 

               Ledande befattningshavare 
      (t.ex. bankdirektör, VD för stort företag, högre stats- och 
      kommuntjänstemän, direktör för,fackförening)                2 

               Kontors- och förvaltningsbranschen 
      (t.ex. sekreterare, kanslist, byråsekreterare, bokförare)           3 

               Handelsbranschen 
      (t.ex. försäljningschef, köpman, försäljare, försäkringsagent)        4 

               Servicebranschen 
      (t.ex. hovmästare, polis, servitör, gårdskarl, barberare-damfrisör, 
      anställd inom försvarsmakten)                         5 

               Specifikt yrkeskunniga arbetare 
      (t.ex. förman, mekaniker, tryckare, verktygsmontör, elmontör)       6 

               Yrkeskunniga arbetare 
      (t.ex. murare, busschaufför, timmerman, metallarbetare, bagare)      7 

               Icke yrkeskunniga arbetare 
      (t.ex. diversearbetare, bärare, icke yrkeskunnig industriarbetare)      8 

               Lantbruksyrken 
      (t.ex. jordbrukare, lantbruksarbetare, traktorförare, fiskare)         9 
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F70.   Har Ni under de senaste 12 månaderna deltagit i någon kurs, föreläsning eller 
      konferens för att förbättra Era kunskaper eller Er yrkesskicklighet? 

       Ja          1     F70a 
       Nej          2     G1 

       Vill inte säga    8     G1 
       Kan inte säga    9     G1 
 

F70a.  Hur många dagar har Ni varit på kurser eller utbildning på de sista 12 månader. 
        Räkna samman halva dagar till hela dagar? 
        KVÄLLSSTUDIER RÄKNAS SOM FJÄRDEDELS DAGAR. 

       |__|__|__| 
 
F70b.  Kort 65. Tänk på de saker Ni lärde Er i utbildningen. Hur nyttigt var det vad Ni 
(M)    lärde Er om Ni skulle vilja arbeta för et annan arbetsgivare? 

          Mycket nyttigt      1 
                  Ganska nyttigt     2 
                  Inte särskilt nyttigt   3 
                  Inte als nyttigt      4 

 
F70c.  Kort 66. Hur mycket av kursen eller utbildning betalades av Er arbetsgivare? 

                 Alt            1 
                  Huvuddelen       2 
                 Ungefär halvt      3 
                  I något mån       4 
                 Inte als         5 
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Och nu till några frågor om hur Ni skapar balans mellan olika områden av Ert liv. 
 
Kort 67. (M) 
Jag skall börja med att läsa upp en lista med påståenden om hur Ni kan ha känt Er under 
den senaste tiden. Berättä hur ofta Ni under de senaste 2 veckorna känt följande: 

G1.  Jag har känt mig glad och upprymd? 

G2. Jag har känt mig lugn och avslappnad? 

G3. Jag har känt mig aktiv och energisk? 

           Hela tiden                 1 
              För det mesta              2 
              Mer än hälften av tiden         3 
              Mindre än hälften av tiden        4 
              Ibland                   5 
              Aldrig                   6 
 

Kort 68 (M) 

Jag kommer nu att läsa upp några påståenden om män och kvinnor och deras roll i 
familjen. Titta på kort och säg i hur hög grad Ni instämmer i eller tar avstånd från följande 
påståenden. 

G4. En kvinna bör vara beredd att minska på sitt förvärvsarbete för familjens skull? 

G5. Män bör ha större rätt till ett arbete än kvinnor när det är ont om jobb? 

G6. Regeringen borde göra mycket mer för att förhindra människor att hamna i fattigdom? 

        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 

 
G7. Kort 69. Hur ofta under den senaste veckan, kände Ni Er ensam? 

(M)        Ingen eller bara en liten del av tiden  1 

              En del av tiden              2 
              Största delen av tiden          3 
              Hela tiden eller nästan hela tiden    4 
 

Kort 70. 

Ange med hjälp av det här kortet i vilken utsträckning följande påståenden har gällt Er 
under de tre senaste åren. 

G8.  Jag har varit tvungen att klara mig med en lägre hushållsinkomst? 

G9.   Jag har varit tvungen att använda mina besparingar eller skuldsätta mig för att täcka 
     vanliga levnadskostnader? 

G10. Jag har varit tvungen att minska på semestrar eller inköp av nya hushållsapparater? 
    KODA SOM 7 OM RESPONDENTEN ALDRIG HADE SEMESTER ELLER INTE KÖPTE NÅGON 
    NY HUSHÅLLSAPPARAT UNDER DE TRE SENASTE ÅREN. 

 
INTE ALLS 0 ——————— 6 MYCKET 
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G11.  Hur många år sammanlagt har Ni förvärvsarbetat? 
       RÄKNAS I HELA ÅR. ÅR I HELTIDS- OCH DELTIDSARBETE RÄKNAS PÅ SAMMA SÄTT. 
    ÖVER ETT HALVT ÅR = 1, UNDER ETT HALVT ÅR = 0. 

      |__|__|__| år    (555 = HAR ALDRIG HAFT FÖRVÄRVSARBETE) 
 

G12.  ANTECKNINGEN ENLIGT F17d 

         FÖRVÄRVSARBETAT (F17d=1)       1     G13 

                 PENSIONERAD (F17d=6)           2     G64 
                 ALLA ANDRA (F17d=2-5, 7-9 eller KIS)    3     G64 
 

G13. Kort 71. Vilken av följande uppgifter använder Ni vanligtvis mest tid till i Er 
     huvudsyssla? 
      IFALL RESPONDENTEN HAR FLER ÄN ETT JOBB SKALL DE SVARA FÖR DET JOBB SOM 
     SYSSELSÄTTER DEM FLEST TIMMAR I VECKAN. IFALL RESPONDENTEN HAR TVÅ JOBB SOM 
     DE ANVÄNDER EXAKT LIKA MYCKET TID TILL SKALL DE SVARA FÖR DET AV DE TVÅ SOM 
     GER HÖGRE LÖN. 

         Handledning av personal, t.ex. ledning, 
      instruering, koordinering o.s.v.                    1 

                 Arbetar med andra människor än arbetstagare på Er 
      arbetsplats, t.ex. kunder, klienter, patienter, studenter       2 

                 Arbetar med text och/eller siffror, t.ex. läsning, 
      skrivning, räkning, datorer o.s.v.                   3 

                 Arbetar med fysiska objekt och/eller fysiskt material, 
      t.ex. tillverkning, byggning, montering, matlagning, städning, 
      målning, reparering, lastning, transportering o.s.v.         4 

                 Arbetar med djur och/eller växter                   5 

                  Annat                                  6 

                  TVÅ ELLER FLERA AV DE HÄR ARBETSUPPGIFTERNA 

      I LIKA STOR UTSTRÄCKNING                     7 
 

G14. Om ni räknar ihop alla jobb Ni någonsin haft, hur många år har Ni totalt sysslat 
    med det slags arbete Ni nu sysslar med? 

      |__|__| år 

 

Kort 72. Hur ofta hör det till Ert arbete: 

G15. Att arbeta på kvällar eller nätter? 
       AVSES ARBETE EFTER KL. 18. 

G16.  Att vara tvungen att arbeta övertid med kort varsel? 

      Aldrig                 1 
                 Mindre än gång i månaden     2 
                 En gång i månaden         3 
                 Flera gånger i månaden       4 
                 En gång i veckan          5 
                 Flera gånger i veckan        6 
                 Varje dag               7 
 

G17. Kort 73. Hur ofta ingår det i Ert arbete att arbeta under veckoslut? 
       ARBETE SOM UTFÖRS HEMMA RÄKNAS OCKSÅ MED. MED VECKOSLUT MENAS 
    LÖRDAGAR OCH SÖNDAGAR. 

         Aldrig                 1 
                 Mindre än gång i månaden     2 
                 En gång i månaden         3 
                 Flera gånger i månaden       4 
                 Varje vecka              5 
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G18. ANTECKNING ENLIGT F21  

           ANSTÄLLD (F21=1)     1     G19 

                 ALLA ANDRA        2     G46 
 
G19. Vilket år började Ni första gången arbeta för Er nuvarande arbetsgivare? 

       |__|__|__|__| 
 
G20.  Kort 74. Känner Ni till någon annan arbetsgivare som skulle ha nytta av det Ni lärt 
    Er på Ert nuvarande jobb? 

        Ja, många                  1 
              Ja, några                   2 
              Ja, en eller två                3 
              Nej, ingen                   4 

              JAG HAR INTE LÄRT MIG NÅGONTING 
      PÅ MITT NUVARANDE JOBB         5 

 

G21.  Kort 75. Människor satsar på sitt arbete av många olika orsaker. Vilken av 
(M)  orsakerna på det här kortet är huvudorsaken till varför Ni satsar på Ert arbete? 
       BE RESPONDENTEN ATT VÄLJA FRÅN LISTAN INNAN 'ANNAT' ACCEPTERAS. 

      Huvudorsaken till att jag satsarpå mitt arbete är: 

         För att vara nöjd med det jag åstadkommer        1 
                 För att behålla mitt jobb                   2 
                 För att mitt arbete är till nytta för andra människor    3 
                 För att få högre lön eller en befordran           4 
                 För att mina arbetsuppgifter är intressanta        5 
                 För att det är var och ens plikt att alltid göra sitt bästa  6 
                 Annat                             7 

                 JAG SATSAR INTE PÅ MITT ARBETE            55     G23 

      Vill inte säga                         98     G23 
      Kan inte säga                         99     G23 
 
G22. Kort 76. Vilken är den näst viktigaste orsaken? 

(M)     BE RESPONDENTEN ATT VÄLJA FRÅN LISTAN INNAN 'ANNAT' ACCEPTERAS. 

         För att vara nöjd med det jag åstadkommer        1 
                 För att behålla mitt jobb                   2 
                 För att mitt arbete är till nytta för andra människor    3 
                 För att få högre lön eller en befordran           4 
                 För att mina arbetsuppgifter är intressanta        5 
                 För att det är var och ens plikt att alltid göra sitt bästa  6 
                 Annat                             7 

      INGEN ANNAN ORSAK                    55 
      Vill inte säga                         98 
      Kan inte säga                         99 

 
G23. Om någon i dagens läge skulle söka Ert nuvarande jobb, skulle denna person 
(M)  behöva någon utbildning eller yrkesutbildning utöver grundskolan? 

           Ja          1 
      Nej          2     G25 
      Vill inte säga    8     G25 
      Kan inte säga    9     G25 
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G24.  Kort 77. Ungefär hur många års utbildning eller yrkesutbildning utöver grundskolan 
(M)   skulle den sökande behöva? 

       LÄS VID BEHOV UPP: Beakta all den utbildning som behövs. 

         Mindre än 1 år (utöver grundskolan)  1 
                 Ungefär 1 år               2 
                 Ungefär 2 år               3 
                 Ungefär 3 år               4 
                 Ungefär 4-5 år              5 
                 Ungefär 6-7 år              6 
                 Ungefär 8-9 år              7 
                 10 år eller fler (utöver grundskolan)  8 
 

G25.  Kort 78. Om någon med rätt utbildning och kvalifikationer skulle ersätta Er i Ert 
(M)   arbete, hur lång tid skulle det ta för den personen att lära sig arbetet tillräckligt väl? 

        1 dag eller kortare tid          1 
                2-6 dagar                 2 
                 1-4 veckor                3 
                 1-3 månader               4 
                Mer än 3 månader men högst 1 år   5 
                 Mer än 1 år men högst 2 år       6 
                 Mer än 2 år men högst 5 år       7 
                 Mer än 5 år                8 

 
Kort 79. (M) 

Säg hur väl de följande påståendena stämmer in på Ert nuvarande arbete. 

G26. Mitt arbete är mycket omväxlande? 

G27. Mitt arbete förutsätter att jag ständigt lär mig nya saker? 

G28. Min lön är beroende av hur mycket jag bemödar mig i mitt arbete? 

G29. Jag kan få stöd och hjälp av mina arbetskamrater när jag behöver det? 

G30. Jag riskerar min hälsa och säkerhet på grund av arbetet? 

G31. Jag kan själv bestämma när jag börjar och slutar mitt arbete? 

G32. Min anställning är tryggad? 
       LÄS VID BEHOV UPP: Arbetet fortsätter, enligt vad som utlovats, eller fortsätter sannolikt. 

G33. Min nuvarande ställning i min organisation är säker? 

       Inte alls sant     1 
                 Någorlunda sant   2 
                 Ganska sant     3 
                 Mycket sant      4 
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Kort 80. (M) 

Också nästa frågor gäller Ert nuvarande arbete. I hur hög grad instämmer Ni i eller tar 
avstånd från följande påståenden: 

G34. Mitt arbete kräver att jag arbetar mycket hårt? 

G35. Jag tycks aldrig ha tillräckligt med tid att få allting gjort? 

G36. Jag har goda avancemangsmöjligheter? 

      Instämmer helt                  1 
               Instämmer                    2 
               Varken instämmer eller tar avstånd från    3 
              Tar avstånd från                 4 
               Tar helt avstånd från               5 
 

G37. Är Er närmaste förman/chef en man eller en kvinna? 
       NÄRMASTE FÖRMAN ELLER CHEF AVSER LINJECHEFEN ELLER DEN PERSON HOS 
        VILKEN IP ANMÄLER SIG VARJE DAG. 

        Man          1 
                 Kvinna         2 
 

G38. Kort 81. Hur stor andel av personalen på Er arbetsplats är kvinnor? 
       MED ARBETSPLATS AVSES DEN PLATS DÄR IP ARBETAR ELLER SOM HAN/HON 
     ANVÄNDER  SOM BAS FÖR SITT ARBETE. 

      Ingen         1 
                 Mycket liten      2 
                 Mindre än hälften  3 
                 Ungefär hälften    4 
                 Mer än hälften    5 
                 Mycket stor      6 
                 Alla          7 
 

Kort 82. (M) 

G39. Hur svårt eller lätt tror Ni det är för Er närmaste chef att veta hur mycket Ni satsar 
    på Ert jobb? 

G40. Hur svårt eller lätt skulle det vara för Er att få ett lika bra eller bättre arbete hos en 
     annan arbetsgivare om Ni ville det? 

       LÄS VID BEHOV: Med en likadan arbetsplats avses en lika bra arbetsplats. 

G41. Hur lätt eller svårt tror Ni det skulle vara för Er arbetsgivare att finna en ersättare 
    för Er ? (JAG SKULLE INTE ERSÄTTAS MED NÅGON = 11) 

 
EXTREMT SVÅRT 0 ——————— 10 EXTREMT LÄTT  

 
G42. Förekommer det på Er arbetsplats regelbundna möten mellan representanter för 
     arbetsgivare och arbetstagare, där arbetsförhållanden och rutiner kan diskuteras? 
       ARBETSPLATS ÄR DEN PLATS DÄR ELLER FRÅN VILKEN RESPONDENTEN ARBETAR. 

           Ja 
      Nej         2     G44 
      Vill inte säga   8     G44 
      Kan inte säga   9     G44 
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G43. Kort 83. Hur stort inflytande tycker Ni att de här diskussionerna i allmänhet har för 
(M)   beslut som påverkar Era arbetsförhållanden och rutiner? 

      Inte mycket eller inget inflytande    1 
                 Litet inflytande              2 
                 Ganska mycket inflytande        3 
                Mycket inflytande            4 
 
G44. Kort 83. Hur stort inflytande tycker Ni att fackföreningar på Er arbetsplats i 
(M)   allmänhet har på de  beslut som påverkar Era arbetsförhållanden och rutiner? 

      Inte mycket eller inget inflytande    1 
                 Litet inflytande              2 
                 Ganska mycket inflytande        3 
                Mycket inflytande            4 

                Inga fackföreningar / fackförenings- 
      medlemmar på arbetsplatsen      5 
 

G45. Kort 84. I vilken utsträckning är Ni av samma eller av annan åsikt om följande 
(M)   påstående. Med tanke på alla mina ansträngningar och prestationer i arbetet, 
    tycker jag att min lön är  rättvis? 

         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 
 
OM G12=1 

Kort 85. (M) Hur ofta: 

G46. Ni under Er lediga tid grubblar över problem på arbetet? 

G47.  Känner Er alltför trött efter arbetet för att kunna njuta av sådant som Ni tycker om 
    att göra när Ni är hemma? 

G48.  Märker att Ert arbete hindrar Er från att ge Er make/maka/sambo/partner eller 
     familj den tid som Ni skulle vilja ge dem? 

       Med partner avses maka, make eller sambo av samma eller olika kön. 

      Aldrig                  1 
                 Mycket sällan              2 
                 Ibland                  3 
                 Ofta                   4 
                 Alltid                   5 

      HAR INGEN MAKE/MAKA/SAMBO/ 
      PARTNER ELLER FAMILJ       6 

 
G49. ANTECKNING ENLIGT G48 

         HAR INGEN MAKE/MAKA/SAMBO/PARTNER ELLER FAMILJ   1     G53 

                 ALLA ANDRA                            2     G50 
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Kort 85. (M) Hur ofta: 

G50.  Upplever Ni att Er make/maka/sambo/partner eller familj stressas av att Ert arbete 
     tynger Er? 

G51. Märker Ni att Era familjeskyldigheter hindrar Er från att ägna den tid Ni skulle 
     behöva åt  Ert arbete? 

G52. Har Ni svårt att koncentrera Er på arbetet på grund av Era familjeförpliktelser? 

      Aldrig         1 
                 Mycket sällan     2 
                 Ibland         3 
                 Ofta          4 
                 Alltid          5 

 
Kort 86. (M) 

G53. Hur nöjd är Ni med Ert huvudsakliga arbete. Ange Ert svar med hjälp av det här 
     kortet där 0 motsvarar ytterst missnöjd och 10 ytterst nöjd? 

G54. Hur nöjd är Ni med balansen mellan den tid Ni ägnar åt avlönat arbete och den tid 
     Ni använder till annat? 
 

YTTERST MISSNÖJD 0 ——————— 10 YTTERST NÖJD  

 
G55. Kort 87. I vilken utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt i följande 
     påståenden. Jag skulle tycka om att arbeta på mitt nuvarande jobb fastän 
    jag inte behövde pengar? 

        Helt av samma åsikt           1 
                 Av samma åsikt             2 
                 Varken av samma eller annan åsikt  3 
      Av annan åsikt              4 
                 Av helt annan åsik            5 
 

G56.  Vad är Er normala bruttolön före skatt och försäkringspremier? 

      |__|__|__|__|__|__|     G57 

      Vill inte säga         G58 
      Kan inte säga         G58 
 
G57. Vilken lönebetalningsperiod är denna lön baserad på? 

      En timme         1 
                 En dag          2 
                 En vecka         3 
                 2 veckor         4 
                 4 veckor          5 
                 En kalendermånad    6 
                 År             7 
                 Annan           8     G57b. Vilken annan tidsperiod? _______________ 

      Vill inte säga       98 
      Kan inte säga       99 
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Har Ni under de tre senaste åren råkat ut för något av följande: 

G58. Har Ni varit tvungen att jobba med mindre intressanta uppgifter? 

G59. Har Ni varit tvungen att gå med på en löneminskning? 

G60. Har Ni varit tvungen att arbeta färre timmar? 

G61. Har Ni haft sämre säkerhet på Ert jobb? 

      Ja    1 
      Nej    2 
 

G62. Anser Ni att organisationen Ni jobbar för, under de tre senaste åren upplevt: 

(M)     IFALL INTE VARIT I ORGANISATIONEN I TRE ÅR, FRÅGA SEDAN NI BÖRJADE I 
     ORGANISATIONEN. 

        Mycket ekonomiska svårigheter     1 
                En del ekonomiska svårigheter      2 
                Inte mycket ekonomiska svårigheter   3 
                Eller, inga ekonomiska svårigheter?   4 
 

G63. Anser Ni att antalet anställda i organisationen Ni arbetar för, under de tre senaste 
(M)   åren har: 
       IFALL INTE VARIT I ORGANISATIONEN I TRE ÅR, FRÅGA SEDAN NI BÖRJADE I 
     ORGANISATIONEN. 

         Minskat mycket          1 
               Minskat en aning         2 
               Förblivit oförändrat        3 
               Ökat en aning          4 
               Eller, ökat mycket?        5 
 

G64. ANTECKNINGEN ENLIGT FÖDELSEÅR 

         RESPONDENTEN FÖDD EFTER 1940         1     G65 

                 RESPONDENTEN FÖDD 1940 ELLER TIDIGARE   2     G73 

 
Kort 88. (M) 

För Er personligen, hur viktiga tycker Ni att följande skulle vara om Ni valde ett jobb: 

G65.  Ett arbete som ger möjligheter till egna initiativ? 

G66.  Säker arbetsplats? 

G67.  Hög inkomst? 

G68. Ett arbete som gör det möjligt att förena arbete och familjeliv? 

G69.  Ett arbete där man har möjlighet att utbilda sig? 

       Inte alls viktigt          1 
                 Inte viktig             2 
                 Varken viktigt eller oviktigt    3 
                 Viktigt               4 
                 Mycket viktigt           5 
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G70.  Kort 89. I vilken utsträckning är Ni av samma eller annan åsikt i följande 
(M)   påståenden. Jag skulle tycka om att förvärvsarbeta även om jag inte behövde 
     pengar? 

        Helt av samma åsikt            1 
                 Av samma åsikt              2 
                 Varken av samma eller annan åsikt   3 
      Av annan åsikt               4 
                 Av helt annan åsik             5 
 

G71. Ifall Ni varit arbetslös under de tre senaste åren, vilken var den längsta period i 
     månader Ni var oavbrutet arbetslös och sökte jobb? 
      ACCEPTERA UPPSKATTNINGAR. AVRUNDA TILL NÄRMASTE MÅNAD. 

        |__|__|  
           INTE ARBETSLÖS UNDER DE 3 SENASTE ÅREN =  0 

 
G72. Hur många timmar per vecka skulle Ni vilja arbeta, med beaktande av att Er inkomst 
(M)    ökar eller minskar beroende på antalet timmar som Ni arbetar? 
       LÄS VID BEHOV, OM SVARANDEN ÄR PENSIONÄRO: NÄR NI SVARAR, UTGÅ FRÅN DEN TID 
     NÄR NI ÄNNU VAR MED I ARBETSLIVET. 

         |__|__|__| 
      INTE ALLS = 0 

 
G73. ANTECKNING ENLIGT F5 

         IP BOR IHOP MED SIN MAKE/MAKA/PARTNER (F5=1)   1      G74 

      BOR INTE TILLSAMMANS                  2      G83 

 
G74. Hur många timmar i veckan skulle Ni vilja att Er partner arbetade, med hänsyn till 
(M)    att Er partners inkomst skulle öka eller minska beroende på hur många timmar han 
     eller hon arbetade? 

      |__|__|__| 
     INTE ALLS = 0 

 
G75.  Ifall Er partner varit arbetslös under de tre senaste åren, vilken var den längsta 
     period i månader som han eller hon var oavbrutet arbetslös och sökte jobb? 
       ACCEPTERA UPPSKATTNINGAR. AVRUNDA TILL NÄRMASTE MÅNAD. 

            |__|__| 
         INTE ARBETSLÖS UNDER DE 3 SENASTE ÅREN = 0 

 
Kort 90. (M) 

Följande frågor gäller hushållsarbete. Med hushållsarbete avses sysslor som utförs i 
hemmet, t.ex. matlagning, tvättning, städning, klädvård, uppköp, reparationer och 
underhåll. Till hushållsarbete räknas däremot inte fritidsaktiviteter eller vård av barn. 

G76. Hur många timmar sammanlagt ägnar Ni personligen åt hushållsarbete per vecka? 

G77. Hur är det med er maka, make eller partner. Hur mycket tid ägnar han eller hon åt 
     hushållsarbete per vecka? 
       AVRUNDA TILL NÄRMASTE HELA TIMME. GODTA UPPSKATTNINGAR. 

      |__|__|__| timmar 
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G78.  Kort 91. I parförhållanden råder ibland oenighet om frågor som gäller hushållet och 
     familjen. Hur ofta Ni och Er make/maka/sambo/partner är oense om pengar? 

        Aldrig                 1 
                 Mindre än en gång i månaden   2 
                 En gång i månaden         3 
                 Flera gånger i månaden       4 
                 En gång i veckan           5 
                 Flera gånger i veckan        6 
                 Varje dag               7 
 

G79.  ANTECKNING ENLIGT F46a ELLER F47 

               IP:S MAKE/MAKA/SAMBO/PARTNER ARBETAR (F46a=1 eller F47=1)  1     G80 

               IP:S MAKE/MAKA/SAMBO/PARTNER ARBETAR INTE           2     G83 

 
Kort 91. 

Hur ofta innebär hans/hennes arbete: 

G80. Kvälls- eller nattarbete? 
       AVSER ARBETE EFTER 18:00. 

G81. Att han/hon måste arbeta övertid med kort varsel? 

       Aldrig                 1 
                 Mindre än en gång i månaden   2 
                 En gång i månaden         3 
                 Flera gånger i månaden       4 
                 En gång i veckan          5 
                 Flera gånger i veckan        6 
                 Varje dag               7 
 

G82. Kort 92. Ange hur ofta hans/hennes arbete innebär arbete under veckoslut? 
       ARBETE SOM UTFÖRS HEMMA RÄKNAS OCKSÅ MED. MED VECKOSLUT MENAS LÖRDAGAR 
     OCH SÖNDAGAR. 

      Aldrig                 1 
                 Mindre än en gång i månaden   2 
                 En gång i månaden         3 
                 Flera gånger i månaden       4 
                 Varje veckan             5 
 

G83.  ANTECKNING ENLIGT G12 

                 IP:S HUVUDSYSSLA ÄR PENSIONERAD (G12=2)   1     G84 

                  ALLA ANDRA                      2     G86 

 
G84. Vilket år gick Ni i pension? 
       DE SOM BEFINNER SIG I ARBETSLÖSHETSPENSIONSSLUSSEN ANGER DET ÅR DE KOM IN 
    I SLUSSEN. 

      |__|__|__|__| 

          HAR ALDRIG HAFT FÖRVÄRVSARBETE = 0     G86 

 
G85. Ville Ni gå i pension då eller hade Ni hellre stannat kvar i förvärvslivet? 

(M)     Jag ville gå i pension då             1 
                 Jag hade hellre fortsatt att förvärvsarbeta   2 
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G86. ANTECKNINGEN ENLIGT FÖDELSEÅR 

                IP FÖDD 1964 ELLER TIDIGARE   1      G87 

                IP FÖDD EFTER 1964        2      G88 

 
G87.  I vilken ålder skulle Ni vilja / ha velat gå i pension? 

       |__|__|__|        Avslutas intervjun 

      Vill inte säga      Avslutas intervjun 
      Kan inte säga      Avslutas intervjun 
 
G88. Kort 93. Planerar Ni att skaffa barn inom de närmaste tre åren? 
       FYLL I 4, OM IP ELLER IP:S MAKA/SAMBO/PARTNER ÄR GRAVID. 
    ADOPTION ÄR OCKSÅ ACCEPTERAD. 

               Absolut inte      1 
               Förmodligen inte   2 
               Ja, antagligen    3 
               Ja, absolut       4 

 
Nu avslutas intervjun. 
 
LÄMNA ENKÄTBLANKETTEN A/B/C TILL INTERVJUPERSONEN. 

 
Enligt internationell praxis kan man avseende undersökningen ännu ta kontakt per telefon. 
Telefonsamtalet gäller dock mindre än en tiondel av alla människor som valts med i 
undersökningen. 
 



 

         

     Urvalsnummer: __________  

Intervju- och undersökningstjänster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINLAND I EUROPA 

2010 

 

 

 

 

 

BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV 

A 



 

 2 

 
 
H1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in 

det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller inte liknar Er. 
 

  Hur mycket liknar den här personen Er? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till  
viss del 
som jag 

Är lite 
grann 

som jag 

Är inte 
som  
jag 

Är inte 
alls som 

jag 

a) Det är viktigt för honom/henne att komma på 
nya idéer och vara kreativ. Han/hon tycker om 
att göra saker på sitt eget speciella sätt.  ........................................................................................  1 2 3 4 5 6 

b) Det är viktigt för honom/henne att vara rik. Han 
/hon vill ha mycket pengar och dyrbara saker.  ...............................................................................  1 2 3 4 5 6 

c) Det är viktigt för honom/henne att alla 
människor i världen behandlas jämlikt. Han 
/hon anser att alla bör ha samma möjligheter i 
livet.  ................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

d) Det är viktigt för honom/henne att visa vad han 
/hon kan. Han/hon vill att människor ska 
beundra det han/hon gör.  ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

e) Det är viktigt för honom/henne att bo i en trygg 
omgivning. Han/hon undviker allt som kunde 
hota hans/hennes trygghet.  ............................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

f) Han/hon tycker om överraskningar och letar 
alltid efter nya upplevelser. Det är viktigt för 
honom/henne att göra många olika saker i 
livet.  ................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

g) Han/hon anser att människor skall göra som 
de blir tillsagda. Han/hon anser att människor 
alltid skall följa regler, också när ingen ser på.  ..............................................................................  1 2 3 4 5 6 

h) Det är viktigt för honom/henne att lyssna på 
människor som inte är som han/hon. Även om 
han/hon är av annan åsikt, vill han/hon ändå 
förstå dem.  ......................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

i) Det är viktigt för honom/henne att vara ödmjuk 
och anspråkslös. Han/hon försöker att inte dra 
till sig uppmärksamhet.  ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 
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   Hur mycket liknar den här personen Er? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till  
viss del 
som jag 

Är lite 
grann som 

jag 

Är inte 
som  
jag 

Är inte 
alls som 

jag 

j) Det är viktigt för honom/henne att ha roligt. 
Han/hon tycker om att ”skämma bort” sig själv. 1 2 3 4 5 6 

k) Det är viktigt för honom/henne att fatta sina 
egna beslut om vad han/hon ska göra. Han 
/hon vill vara fri och oberoende av andra.  ......................................................................................  1 2 3 4 5 6 

l) Det är mycket viktigt för honom/henne att 
hjälpa människorna omkring sig. Han/hon vill 
ta hand om deras välbefinnande.  ...................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

m) Det är viktigt för honom/henne att vara mycket 
framgångsrik. Han/hon hoppas att människor 
märker hans/hennes framgångar.  ..................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

n) Det är viktigt för honom/henne att staten 
garanterar honom/henne skydd mot alla hot. 
Han/hon vill att staten ska vara så stark att 
den kan försvara sina medborgare. ................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

o) Han/hon söker äventyr och tycker om att ta 
risker. Han/hon vill ha ett spännande liv.  .......................................................................................  1 2 3 4 5 6 

p) Det är viktigt för honom/henne att alltid 
uppföra sig korrekt. Han/hon vill undvika att 
göra något som människor skulle anse vara 
fel.  ...................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

q) Det är viktigt för honom/henne att vara 
respekterad. Han/hon vill att människor gör 
som han/hon säger.  ........................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

r) Det är viktigt för honom/henne att vara lojal 
mot sina vänner. Han/hon vill ägna sig åt 
människor omkring honom/henne.  .................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

s) Han/hon är starkt av den åsikten att människor 
borde ta hand om naturen. Miljöfrågor är 
viktiga för honom/henne.  ................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

t) Det är viktigt för honom/henne med traditioner. 
Han/hon försöker följa de traditioner hans 
/hennes religion och familj har förmedlat till 
honom/henne.  .................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

u) Han/hon vill ta vara på varje möjlighet att ha 
roligt. Det är viktigt för honom/henne att göra 
saker som tillfredsställer honom/henne.  .........................................................................................  1 2 3 4 5 6 
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För att vi skall kunna utveckla våra frågor för kommande undersökningar ställer vi här några 
frågor som påminner om dem som ingick i intervjun. Var vänlig och besvara frågorna som om 
Ni såg dem för första gången, och undvik att tänka tillbaka på hur Ni besvarade 
intervjufrågorna. 

 

I1.   Hur mycket tid använder Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Räkna också 
med den tid som Ni tittar på TV via Internet.  

  Ringa in ett alternativ. 
 

Ingen tid alls .....................................................................................................................................  0 

Under en ½ timme   ..........................................................................................................................  1 

Från en ½ timme till 1 timme ............................................................................................................  2 

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3 

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4 

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5 

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar ..........................................................................................  6 

Mer än 3 timmar ...............................................................................................................................  7 

_______________________________________________________________________________________ 
 

I2.   Hur mycket tid använder Ni totalt under en vanlig vardag åt att lyssna på radio? 
  Räkna också med den tid som Ni lyssnar på radio via Internet.  

  Ringa in ett alternativ. 
 

Ingen tid alls .....................................................................................................................................  0 

Under en ½ timme   ..........................................................................................................................  1 

Från en ½ timme till 1 timme ............................................................................................................  2 

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3 

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4 

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5 

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar ..........................................................................................  6 

Mer än 3 timmar ...............................................................................................................................  7 

_________________________________________________________________________________________ 
 

I3.   Hur mycket tid använder Ni totalt åt att läsa dagstidningar under en vanlig vardag?  
Räkna också med den tid som Ni läsar dagstidningar via Internet. 

  Ringa in ett alternativ. 
 

Ingen tid alls .....................................................................................................................................  0 

Under en ½ timme   ..........................................................................................................................  1 

Från en ½ timme till 1 timme ............................................................................................................  2 

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3 

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4 

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5 

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar ..........................................................................................  6 

Mer än 3 timmar ...............................................................................................................................  7 

_______________________________________________________________________________________ 
 



 

 5 

Nu några frågor om polisen i Finland. 

Ringa in ett alternativ på varje rad. 
 

I4.  På basis av vad Ni har hört eller själv upplevt, hur framgångsrik tycker Ni polisen är på att 
förebygga brott i Finland, där våld används eller det hotas med våld? Ringa in ett alternativ 

 

Ytterst 
oframgångsrik 

Mycket 
oframgångsrik 

Rätt så 
oframgångsrik 

Varken  
eller 

Rätt så 
framgångsrik 

Mycket 
framgångsrik 

Ytterst 
framgångsrik 

0 1 2 3 4 5 6 

__________________________________________________________________________________________ 
 

I5.  Och hur framgångsrik tycker Ni att polisen är på att få fast människor som begår inbrott i 
Finland? Ringa in ett alternativ 

 

Ytterst 
oframgångsrik 

Mycket 
oframgångsrik 

Rätt så 
oframgångsrik 

Varken  
eller 

Rätt så 
framgångsrik 

Mycket 
framgångsrik 

Ytterst 
framgångsrik 

0 1 2 3 4 5 6 

__________________________________________________________________________________________ 
 

I6.   Om ett våldsamt brott eller inbrott skulle hända nära där Ni bor och polisen blev kallad, hur 
långsamt eller snabbt tror Ni att de skulle komma till platsen? Ringa in ett alternativ 

 

Ytterst  
långsamt 

Mycket 
långsamt 

Rätt så 
långsamt 

Varken  
eller 

Rätt så  
snabbt 

Mycket  
snabbt 

Ytterst  
snabbt 

0 1 2 3 4 5 6 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

I7.  På basis av vad Ni hört eller själv upplevt, hur ofta skulle Ni säga att polisen i allmänhet 
 behandlar människor i Finland med respekt? 

 Ringa in ett alternativ. 

 

Aldrig  ...............................................................................................................................................  0 

Nästan aldrig  ...................................................................................................................................  1 

Mycket sällan  ...................................................................................................................................  2 

Sällan  ...............................................................................................................................................  3 

Rätt så sällan  ...................................................................................................................................  4 

Hälften av gångerna  ........................................................................................................................  5 

Ibland  ...............................................................................................................................................  6 

Rätt så ofta  ......................................................................................................................................  7 

Ofta  ..................................................................................................................................................  8 

Nästan alltid  .....................................................................................................................................  9 

Alltid  .................................................................................................................................................  10 
_______________________________________________________________________________________ 
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I8.  Ungefär hur ofta skulle Ni säga att polisen fattar rättvisa, opartiska beslut i de ärenden de tar itu 
 med?  
 

 Ringa in ett alternativ. 

Aldrig  ...............................................................................................................................................  0 

Nästan aldrig  ...................................................................................................................................  1 

Mycket sällan  ...................................................................................................................................  2 

Sällan  ...............................................................................................................................................  3 

Rätt så sällan  ...................................................................................................................................  4 

Hälften av gångerna  ........................................................................................................................  5 

Ibland  ...............................................................................................................................................  6 

Rätt så ofta  ......................................................................................................................................  7 

Ofta  ..................................................................................................................................................  8 

Nästan alltid  .....................................................................................................................................  9 

Alltid  .................................................................................................................................................  10 
_______________________________________________________________________________________ 
 

I9.  Och då polisen har att göra med människor i Finland, hur ofta skulle Ni säga att polisen i 
 allmänhet förklarar sina beslut och åtgärder när de blir förfrågade att göra så? 
  

 Ringa in ett alternativ. 

Aldrig  ...............................................................................................................................................  0 

Nästan aldrig  ...................................................................................................................................  1 

Mycket sällan  ...................................................................................................................................  2 

Sällan  ...............................................................................................................................................  3 

Rätt så sällan  ...................................................................................................................................  4 

Hälften av gångerna  ........................................................................................................................  5 

Ibland  ...............................................................................................................................................  6 

Rätt så ofta  ......................................................................................................................................  7 

Ofta  ..................................................................................................................................................  8 

Nästan alltid  .....................................................................................................................................  9 

Alltid  .................................................................................................................................................  10 
_______________________________________________________________________________________ 
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Följande frågor gäller hur sannolikt det skulle vara att åka fast och bli straffad, om man 
förutsatte att Ni gjorde något av följande i Finland. Ringa in ett alternativ. 
 

 

I10. Var god berätta för mig hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli straffad om Ni gjorde 
ett överdrivet eller falskt försäkringsanspråk? 

 
Inte alls  
sannolikt 

  Inte 
särskilt 

sannolikt 

   
Sannolikt 

  Mycket  
sannolikt 

 

1   2   3   4  
__________________________________________________________________________________________ 
 

I11. Var god berätta för mig hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli straffad om Ni köpte 
något som Ni misstänkte var stulet? Ringa in ett alternativ. 

 
Inte alls  
sannolikt 

  Inte 
särskilt 

sannolikt 

   
Sannolikt 

  Mycket  
sannolikt 

 

1   2   3   4  
__________________________________________________________________________________________ 
 

I12. Var god berätta för mig hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli straffad om Ni begick 
en trafikförseelse såsom körde för fort eller körde mot rött ljus? Ringa in ett alternativ. 

 
Inte alls  
sannolikt 

  Inte 
särskilt 

sannolikt 

   
Sannolikt 

  Mycket  
sannolikt 

 

1   2   3   4  
__________________________________________________________________________________________ 
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L1.    Vilken är Er åsikt avseende följande påståenden om inkomstskillnader? 

        Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Helt av 
samma 

åsikt 

Av samma 
åsikt 

Är varken 
av samma 
eller annan 

åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan  
åsikt 

a) Inkomstskillnaderna i Finland är för stora.  ......................................................................................  1 2 3 4 5 

b) 

 

Det är regeringens plikt att minska 
inkomstskillnaderna mellan hög- och 
låginkomsttagare.  ...........................................................................................................................  1 2 3 4 5 

c) Det är en för stor skillnad mellan rika och fattiga i 
Finland.  ...........................................................................................................................................  1 2 3 4 5 

d) Ett av de viktigaste målen i Finland under de 
närmaste tio åren borde vara att minska skillnaderna 
mellan rika och fattiga.  ....................................................................................................................  1 2 3 4 5 

e) De sociala förmånerna är ofta för höga.  .........................................................................................  1 2 3 4 5 

f) 
Sociala förmåner och beskattning utjämnar för mycket 
inkomstskillnaderna mellan medborgare  ........................................................................................  1 2 3 4 5 

g) Stora inkomstskillnader är bra för Finland.  .....................................................................................  1 2 3 4 5 

h) 
Alla finländares levnadsstandard stiger om företagen 
tillåts göra stor vinst.  .......................................................................................................................  1 2 3 4 5 

i) 
Inkomstskillnaderna är nödvändiga med tanke på den 
ekonomiska utvecklingen. ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 

 
 
L2.  Vad anser Ni om följande påståenden angående beskattning?  

 Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Helt av  
samma  

åsikt 

Av samma 
åsikt 

Är varken 
av samma 
eller annan 

åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av  
annan  
åsikt 

a) 
Beskattningen av höginkomsttagare borde vara 
strängare än den är nu ....................................................................................................................  1 2 3 4 5 

b) Skattegraden borde vara lika hög för alla löntagare, 
m.a.o. vi borde ha ett plattskattesystem i Finland ...........................................................................  1 2 3 4 5 

c) Om inkomstskillnaderna var obefintliga skulle livet vara 
tråkigt, för alla skulle leva på samma sätt. .......................................................................................  1 2 3 4 5 

 
 

 

Anteckna datum för ifyllande av blanketten här. 
 
 
 

 ____    ____    ______ 
  dag      månad     år                                            

       TACK FÖR ER MEDVERKAN! 



 

Urvalsnummer: __________  

Intervju- och undersökningstjänster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINLAND I EUROPA 

2010 

 

 

 

 

 

BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV 

 

B 



 

 2 

 
 
H1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in 

det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller inte liknar Er. 
 

  Hur mycket liknar den här personen Er? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till  
viss del 
som jag 

Är lite 
grann 

som jag 

Är inte 
som  
jag 

Är inte 
alls som 

jag 

a) Det är viktigt för honom/henne att komma på 
nya idéer och vara kreativ. Han/hon tycker om 
att göra saker på sitt eget speciella sätt.  ........................................................................................  1 2 3 4 5 6 

b) Det är viktigt för honom/henne att vara rik. Han 
/hon vill ha mycket pengar och dyrbara saker.  ...............................................................................  1 2 3 4 5 6 

c) Det är viktigt för honom/henne att alla 
människor i världen behandlas jämlikt. Han 
/hon anser att alla bör ha samma möjligheter i 
livet.  ................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

d) Det är viktigt för honom/henne att visa vad han 
/hon kan. Han/hon vill att människor ska 
beundra det han/hon gör.  ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

e) Det är viktigt för honom/henne att bo i en trygg 
omgivning. Han/hon undviker allt som kunde 
hota hans/hennes trygghet.  ............................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

f) Han/hon tycker om överraskningar och letar 
alltid efter nya upplevelser. Det är viktigt för 
honom/henne att göra många olika saker i 
livet.  ................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

g) Han/hon anser att människor skall göra som 
de blir tillsagda. Han/hon anser att människor 
alltid skall följa regler, också när ingen ser på.  ..............................................................................  1 2 3 4 5 6 

h) Det är viktigt för honom/henne att lyssna på 
människor som inte är som han/hon. Även om 
han/hon är av annan åsikt, vill han/hon ändå 
förstå dem.  ......................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

i) Det är viktigt för honom/henne att vara ödmjuk 
och anspråkslös. Han/hon försöker att inte dra 
till sig uppmärksamhet.  ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 
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   Hur mycket liknar den här personen Er? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till  
viss del 
som jag 

Är lite 
grann som 

jag 

Är inte 
som  
jag 

Är inte 
alls som 

jag 

j) Det är viktigt för honom/henne att ha roligt. 
Han/hon tycker om att ”skämma bort” sig själv. 1 2 3 4 5 6 

k) Det är viktigt för honom/henne att fatta sina 
egna beslut om vad han/hon ska göra. Han 
/hon vill vara fri och oberoende av andra.  ......................................................................................  1 2 3 4 5 6 

l) Det är mycket viktigt för honom/henne att 
hjälpa människorna omkring sig. Han/hon vill 
ta hand om deras välbefinnande.  ...................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

m) Det är viktigt för honom/henne att vara mycket 
framgångsrik. Han/hon hoppas att människor 
märker hans/hennes framgångar.  ..................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

n) Det är viktigt för honom/henne att staten 
garanterar honom/henne skydd mot alla hot. 
Han/hon vill att staten ska vara så stark att 
den kan försvara sina medborgare.  ................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

o) Han/hon söker äventyr och tycker om att ta 
risker. Han/hon vill ha ett spännande liv. ........................................................................................  1 2 3 4 5 6 

p) Det är viktigt för honom/henne att alltid 
uppföra sig korrekt. Han/hon vill undvika att 
göra något som människor skulle anse vara 
fel.  ...................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

q) Det är viktigt för honom/henne att vara 
respekterad. Han/hon vill att människor gör 
som han/hon säger.  ........................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

r) Det är viktigt för honom/henne att vara lojal 
mot sina vänner. Han/hon vill ägna sig åt 
människor omkring honom/henne.  .................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

s) Han/hon är starkt av den åsikten att människor 
borde ta hand om naturen. Miljöfrågor är 
viktiga för honom/henne.  ................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

t) Det är viktigt för honom/henne med traditioner. 
Han/hon försöker följa de traditioner hans 
/hennes religion och familj har förmedlat till 
honom/henne.  .................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

u) Han/hon vill ta vara på varje möjlighet att ha 
roligt. Det är viktigt för honom/henne att göra 
saker som tillfredsställer honom/henne.  .........................................................................................  1 2 3 4 5 6 
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För att vi skall kunna utveckla våra frågor för kommande undersökningar ställer vi här 
några frågor som påminner om dem som ingick i intervjun. Var vänlig och besvara frågorna 
som om Ni såg dem för första gången, och undvik att tänka tillbaka på hur Ni besvarade 
intervjufrågorna. 
 
Nu några frågor om polisen i Finland. 

 
I13.   På basis av vad Ni har hört eller själv upplevt, hur framgångsrik tycker Ni polisen är på att 

förebygga brott i Finland, där våld används eller det hotas med våld? Ringa in ett alternativ 
 

Ytterst 
oframgångsrik 

Rätt så 
oframgångsrik 

Varken  
eller 

Rätt så 
framgångsrik 

Ytterst 
framgångsrik 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

__________________________________________________________________________________________ 
 

I14.   Och hur framgångsrik tycker Ni att polisen är på att få fast människor som begår inbrott i 
Finland? Ringa in ett alternativ 

 
Ytterst 

oframgångsrik 
Rätt så 

oframgångsrik 
Varken  

eller 
Rätt så 

framgångsrik 
Ytterst 

framgångsrik 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

__________________________________________________________________________________________ 
 

I15.   Om ett våldsamt brott eller inbrott skulle hända nära där Ni bor och polisen blev kallad, hur 
långsamt eller snabbt tror Ni att de skulle komma till platsen? Ringa in ett alternativ 

 

Mycket 
långsamt 

Rätt så 
långsamt 

Varken  
eller 

Rätt så  
snabbt 

Mycket  
snabbt 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Nu några frågor om när polisen tar itu med brott som inbrott och fysisk misshandel.  
 
I16.  På basis av vad Ni hört eller själv upplevt, hur ofta skulle Ni säga att polisen i allmänhet 
   behandlar människor i Finland med respekt? 

  Ringa in ett alternativ. 
 

Nästan aldrig .....................................................................................................................................  0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Nästan alltid ......................................................................................................................................  10 
_________________________________________________________________________________________ 
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I17.  Ungefär hur ofta skulle Ni säga att polisen fattar rättvisa, opartiska beslut i de ärenden de 
  tar itu med? Ringa in ett alternativ. 

 
Nästan aldrig .....................................................................................................................................  0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Nästan alltid ......................................................................................................................................  10 
__________________________________________________________________________________________ 
 

I18.  Och då polisen har att göra med människor i Finland, hur ofta skulle Ni säga att polisen i 
   allmänhet förklarar sina beslut och åtgärder när de blir förfrågade att göra så? 

  Ringa in ett alternativ. 
 
Nästan aldrig .....................................................................................................................................  0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Nästan alltid ......................................................................................................................................  10 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Följande frågor gäller hur sannolikt det skulle vara att åka fast och bli straffad, om man 
förutsatte att Ni gjorde något av följande i Finland. 
 

I19.  Var god berätta för mig hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli straffad om Ni 
  gjorde ett överdrivet eller falskt försäkringsanspråk? Ringa in ett alternativ. 

 
Ytterst osannolikt ..............................................................................................................................  1 

 2 

 3 

Ytterst sannolikt ................................................................................................................................  4 
__________________________________________________________________________________________ 
 

I20.  Var god berätta för mig hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli straffad om  
  Ni köpte något som Ni misstänkte var stulet? Ringa in ett alternativ. 
 

Ytterst osannolikt ..............................................................................................................................  1 

 2 

 3 

Ytterst sannolikt ................................................................................................................................  4 
__________________________________________________________________________________________ 
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I21.  Var god berätta för mig hur sannolikt det är att Ni skulle åka fast och bli straffad om  
 Ni begick en trafikförseelse såsom körde för fort eller körde mot rött ljus? 

   Ringa in ett alternativ. 

Ytterst osannolikt ..............................................................................................................................  1 

 2 

 3 

Ytterst sannolikt ................................................................................................................................  4 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Nu ställer jag några frågor om politik. 
 

I22.  Hur mycket kan en person som Ni i Finlands politiska system inverka på vad regeringen gör? 

   Ringa in ett alternativ. 

Inte alls ..............................................................................................................................................  1 

Mycket lite .........................................................................................................................................  2 

Inte mycket ........................................................................................................................................  3 

Rätt så mycket ..................................................................................................................................  4 

Väldigt mycket...................................................................................................................................  5 
__________________________________________________________________________________________ 
 

I23.  Skulle Ni kunna tänka Er att delta aktivt i någon politisk grupperings verksamhet? 

  Ringa in ett alternativ. 

 

Definitivt inte .....................................................................................................................................  1 

Troligtvis inte .....................................................................................................................................  2 

Jag är inte säker ...............................................................................................................................  3 

Troligtvis ............................................................................................................................................  4 

Definitivt ............................................................................................................................................  5 
__________________________________________________________________________________________ 
 

I24.  Hur mycket kan Ni i Finlands politiska system inverka direkt på politiken? 

  Ringa in ett alternativ. 

Inte alls ..............................................................................................................................................  1 

Mycket lite .........................................................................................................................................  2 

Inte mycket ........................................................................................................................................  3 

Rätt så mycket ..................................................................................................................................  4 

Väldigt mycket...................................................................................................................................  5 
__________________________________________________________________________________________ 
 

I25.  Hur mycket litar Ni på Er egen förmåga att delta i politiken? 

  Ringa in ett alternativ. 

Litar inte alls ......................................................................................................................................  1 

Litar lite .............................................................................................................................................  2 

Litar varken lite eller mycket .............................................................................................................  3 

Litar rätt så mycket ...........................................................................................................................  4 

Litar väldigt mycket ...........................................................................................................................  5 

Litar helt ............................................................................................................................................  6 
__________________________________________________________________________________________ 
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L1.    Vilken är Er åsikt avseende följande påståenden om inkomstskillnader? 

        Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Helt av  
samma  

åsikt 

Av samma 
åsikt 

Är varken 
av samma 
eller annan 

åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan  
åsikt 

a) Inkomstskillnaderna i Finland är för stora.  ......................................................................................  1 2 3 4 5 

b) 
 

Det är regeringens plikt att minska 
inkomstskillnaderna mellan hög- och 
låginkomsttagare.  ...........................................................................................................................  1 2 3 4 5 

c) Det är en för stor skillnad mellan rika och fattiga i 
Finland.  ...........................................................................................................................................  1 2 3 4 5 

d) Ett av de viktigaste målen i Finland under de 
närmaste tio åren borde vara att minska skillnaderna 
mellan rika och fattiga.  ....................................................................................................................  1 2 3 4 5 

e) De sociala förmånerna är ofta för höga.  .........................................................................................  1 2 3 4 5 

f) 
Sociala förmåner och beskattning utjämnar för mycket 
inkomstskillnaderna mellan medborgare  ........................................................................................  1 2 3 4 5 

g) Stora inkomstskillnader är bra för Finland.  .....................................................................................  1 2 3 4 5 

h) 
Alla finländares levnadsstandard stiger om företagen 
tillåts göra stor vinst.  .......................................................................................................................  1 2 3 4 5 

i) 
Inkomstskillnaderna är nödvändiga med tanke på den 
ekonomiska utvecklingen.  ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 

 
 
L2.  Vad anser Ni om följande påståenden angående beskattning? 

 Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Helt av  
samma  

åsikt 

Av samma 
åsikt 

Är varken 
av samma 
eller annan 

åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av  
annan  
åsikt 

a) 
Beskattningen av höginkomsttagare borde vara 
strängare än den är nu ....................................................................................................................  1 2 3 4 5 

b) Skattegraden borde vara lika hög för alla löntagare, 
m.a.o. vi borde ha ett plattskattesystem i Finland ...........................................................................  1 2 3 4 5 

c) Om inkomstskillnaderna var obefintliga skulle livet vara 
tråkigt, för alla skulle leva på samma sätt. .......................................................................................  1 2 3 4 5 
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H1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det 

alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller inte liknar Er. 
 

  Hur mycket liknar den här personen Er? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till  
viss del 
som jag 

Är lite 
grann 

som jag 

Är inte 
som  
jag 

Är inte 
alls som 

jag 

a) Det är viktigt för honom/henne att komma på 
nya idéer och vara kreativ. Han/hon tycker om 
att göra saker på sitt eget speciella sätt.  ........................................................................................  1 2 3 4 5 6 

b) Det är viktigt för honom/henne att vara rik. Han 
/hon vill ha mycket pengar och dyrbara saker.  ...............................................................................  1 2 3 4 5 6 

c) Det är viktigt för honom/henne att alla 
människor i världen behandlas jämlikt. Han 
/hon anser att alla bör ha samma möjligheter i 
livet.  ................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

d) Det är viktigt för honom/henne att visa vad han 
/hon kan. Han/hon vill att människor ska 
beundra det han/hon gör.  ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

e) Det är viktigt för honom/henne att bo i en trygg 
omgivning. Han/hon undviker allt som kunde 
hota hans/hennes trygghet.  ............................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

f) Han/hon tycker om överraskningar och letar 
alltid efter nya upplevelser. Det är viktigt för 
honom/henne att göra många olika saker i 
livet.  ................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

g) Han/hon anser att människor skall göra som 
de blir tillsagda. Han/hon anser att människor 
alltid skall följa regler, också när ingen ser på.  ..............................................................................  1 2 3 4 5 6 

h) Det är viktigt för honom/henne att lyssna på 
människor som inte är som han/hon. Även om 
han/hon är av annan åsikt, vill han/hon ändå 
förstå dem.  ......................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

i) Det är viktigt för honom/henne att vara ödmjuk 
och anspråkslös. Han/hon försöker att inte dra 
till sig uppmärksamhet.  ...................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 
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   Hur mycket liknar den här personen Er? 
Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till  
viss del 
som jag 

Är lite 
grann som 

jag 

Är inte 
som  
jag 

Är inte 
alls som 

jag 

j) Det är viktigt för honom/henne att ha roligt. 
Han/hon tycker om att ”skämma bort” sig själv. 1 2 3 4 5 6 

k) Det är viktigt för honom/henne att fatta sina 
egna beslut om vad han/hon ska göra. Han 
/hon vill vara fri och oberoende av andra.  ......................................................................................  1 2 3 4 5 6 

l) Det är mycket viktigt för honom/henne att 
hjälpa människorna omkring sig. Han/hon vill 
ta hand om deras välbefinnande.  ...................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

m) Det är viktigt för honom/henne att vara mycket 
framgångsrik. Han/hon hoppas att människor 
märker hans/hennes framgångar.  ..................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

n) Det är viktigt för honom/henne att staten 
garanterar honom/henne skydd mot alla hot. 
Han/hon vill att staten ska vara så stark att 
den kan försvara sina medborgare.  ................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

o) Han/hon söker äventyr och tycker om att ta 
risker. Han/hon vill ha ett spännande liv. ........................................................................................  1 2 3 4 5 6 

p) Det är viktigt för honom/henne att alltid 
uppföra sig korrekt. Han/hon vill undvika att 
göra något som människor skulle anse vara 
fel.  ...................................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

q) Det är viktigt för honom/henne att vara 
respekterad. Han/hon vill att människor gör 
som han/hon säger.  ........................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

r) Det är viktigt för honom/henne att vara lojal 
mot sina vänner. Han/hon vill ägna sig åt 
människor omkring honom/henne.  .................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

s) Han/hon är starkt av den åsikten att människor 
borde ta hand om naturen. Miljöfrågor är 
viktiga för honom/henne.  ................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

t) Det är viktigt för honom/henne med traditioner. 
Han/hon försöker följa de traditioner hans 
/hennes religion och familj har förmedlat till 
honom/henne.  .................................................................................................................................  1 2 3 4 5 6 

u) Han/hon vill ta vara på varje möjlighet att ha 
roligt. Det är viktigt för honom/henne att göra 
saker som tillfredsställer honom/henne.  .........................................................................................  1 2 3 4 5 6 
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För att vi skall kunna utveckla våra frågor för kommande undersökningar ställer vi här några frågor 
som påminner om dem som ingick i intervjun. Var vänlig och besvara frågorna som om Ni såg dem 
för första gången, och undvik att tänka tillbaka på hur Ni besvarade intervjufrågorna. 
 

I26.   Hur mycket tid använder Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Räkna också med den 
tid som Ni tittar på TV via Internet. Ringa in ett alternativ. 

 
   
 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0        GÅ VIDARE TILL FRÅGA I28 

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3 

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4 

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5 

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6 

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10  
_______________________________________________________________________________________ 
 

I27.   Och hur stor del av den tid som Ni tittar på TV ser Ni på nyheter eller program om politik och 
aktualiteter under en vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

   

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0        

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3 

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4 

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5 

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6 

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10  

_______________________________________________________________________________________  

 

I28.   Hur mycket tid använder Ni totalt under en vanlig vardag åt att lyssna på radio? Räkna också med 
den tid som Ni lyssnar på radio via Internet. 

  Ringa in ett alternativ. 
 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0        GÅ VIDARE TILL FRÅGA I30 

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 

_______________________________________________________________________________________ 
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I29.  Och hur stor del av den tid som Ni lyssnar på radio hör Ni på nyheter eller program   
  om politik och aktualiteter under en vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0         

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 

_______________________________________________________________________________________ 
 

I30.  Och hur stor del av den här tiden som Ni använder för att läsa dagstidningar 
  Räkna också med den tid som Ni läsar dagstidningar via Internet. Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0      GÅ VIDARE TILL FRÅGA I32 

Under 15 minuter  ..............................................................................................................................  1  

Från 15 minuter till en ½ timme .........................................................................................................  2  

Mer än en ½ timme - 45 minuter ......................................................................................................  3  

Mer än 45 minuter - 1 timme ..............................................................................................................  4  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  5  

Mer än1½ timmar, men högst 2 timmar............................................................................................  6  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  7  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  8  

Mer än 3 timmar................................................................................................................................  9  

_______________________________________________________________________________________ 
 
I31.   Och hur stor del av den här tiden (som Ni använder för att läsa dagstidningar) 
  läser Ni om politik och aktuella samhällsfrågor under en vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0       

Under 15 minuter  ..............................................................................................................................  1  

Från 15 minuter till en ½ timme .........................................................................................................  2  

Mer än en ½ timme - 45 minuter ......................................................................................................  3  

Mer än 45 minuter - 1 timme ..............................................................................................................  4  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  5  

Mer än 1½ timmar, men högst 2 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  7  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  8  

Mer än 3 timmar................................................................................................................................  9  

_______________________________________________________________________________________ 
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I32.   Hur mycket tid använder Ni totalt åt att titta på TV via Internet under en vanlig vardag? 

  Ringa in ett alternativ. 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0    GÅ VIDARE TILL FRÅGA  I34 

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 

_______________________________________________________________________________________ 
 

I33.   Hur mycket tittar Ni på TV-nyheter eller program om politik och aktualiteter via Internet under en 
vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0   

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 
_______________________________________________________________________________________ 
 

I34.   Hur mycket tid använder Ni totalt åt att lyssna på radio via Internet under en vanlig vardag? 

  Ringa in ett alternativ. 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0  GÅ VIDARE TILL FRÅGA I36 

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 

_______________________________________________________________________________________ 
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I35.   Hur mycket lyssnar Ni på radionyheter eller program om politik och aktualiteter via Internet under  
  en vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0   

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 

_______________________________________________________________________________________ 

 
I36.   Hur mycket tid använder Ni totalt åt att läsa dagstidningar via Internet under en vanlig vardag? 
  Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0      GÅ VIDARE TILL FRÅGA I38 

Under 15 minuter  ..............................................................................................................................  1  

Från 15 minuter till en ½ timme .........................................................................................................  2  

Mer än en ½ timme - 45 minuter ......................................................................................................  3  

Mer än 45 minuter - 1 timme ..............................................................................................................  4  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  5  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  6  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  7  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  8  

Mer än 3 timmar................................................................................................................................  9  
_______________________________________________________________________________________ 

 
I37.   Hur mycket tid använder Ni åt att läsa om politik och aktualiteter i dagstidningar på Internet under  
  en vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0     

Under 15 minuter  ..............................................................................................................................  1  

Från 15 minuter till en ½ timme .........................................................................................................  2  

Mer än en ½ timme - 45 minuter ......................................................................................................  3  

Mer än 45 minuter - 1 timme ..............................................................................................................  4  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  5  

Mer än 1½ timmar, men högst 2 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  7  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  8  

Mer än 3 timmar................................................................................................................................  9  

_______________________________________________________________________________________ 
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I38.   Hur mycket använder Ni Internet totalt åt annat än att titta på TV, lyssna på radio eller läsa  
   dagstidningar under en vanlig vardag? Ringa in ett alternativ. 

 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0  GÅ VIDARE TILL FRÅGA L1 

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 
_______________________________________________________________________________________ 

 

I39.   Hur mycket (av denna tid) använder Ni åt att följa politik och aktualiteter via Internet? 

  Ringa in ett alternativ. 

Ingen tid alls ......................................................................................................................................  0   

Under en ½ timme  ...........................................................................................................................  1  

Från en ½ timme till 1 timme  ...........................................................................................................  2  

Mer än 1 timme, men högst 1½ timme .............................................................................................  3  

Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar ............................................................................................  4  

Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar ..........................................................................................  5  

Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar...........................................................................................  6  

Mer än 3 timmar, men högst 4 timmar..............................................................................................  7  

Mer än 4 timmar, men högst 5 timmar..............................................................................................  8  

Mer än 5 timmar, men högst 6 timmar..............................................................................................  9  

Mer än 6 timmar................................................................................................................................  10 

_______________________________________________________________________________________ 
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L1.    Vilken är Er åsikt avseende följande påståenden om inkomstskillnader? 

        Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Helt av  
samma  

åsikt 

Av samma 
åsikt 

Är varken 
av samma 
eller annan 

åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan  
åsikt 

a) Inkomstskillnaderna i Finland är för stora.  ......................................................................................  1 2 3 4 5 

b) 
 

Det är regeringens plikt att minska 
inkomstskillnaderna mellan hög- och 
låginkomsttagare.  ...........................................................................................................................  1 2 3 4 5 

c) Det är en för stor skillnad mellan rika och fattiga i 
Finland.  ...........................................................................................................................................  1 2 3 4 5 

d) Ett av de viktigaste målen i Finland under de 
närmaste tio åren borde vara att minska skillnaderna 
mellan rika och fattiga.  ....................................................................................................................  1 2 3 4 5 

e) De sociala förmånerna är ofta för höga.  .........................................................................................  1 2 3 4 5 

f) 
Sociala förmåner och beskattning utjämnar för mycket 
inkomstskillnaderna mellan medborgare  ........................................................................................  1 2 3 4 5 

g) Stora inkomstskillnader är bra för Finland.  .....................................................................................  1 2 3 4 5 

h) 
Alla finländares levnadsstandard stiger om företagen 
tillåts göra stor vinst.  .......................................................................................................................  1 2 3 4 5 

i) 
Inkomstskillnaderna är nödvändiga med tanke på den 
ekonomiska utvecklingen.  ...............................................................................................................  1 2 3 4 5 

 
 
L2.  Vad anser Ni om följande påståenden angående beskattning?  

 Ringa in ett alternativ på varje rad. 

 

 

Helt av  
samma  

åsikt 

Av samma 
åsikt 

Är varken 
av samma 
eller annan 

åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av  
annan  
åsikt 

a) 
Beskattningen av höginkomsttagare borde vara 
strängare än den är nu ....................................................................................................................  1 2 3 4 5 

b) 
Skattegraden borde vara lika hög för alla löntagare, 
m.a.o. vi borde ha ett plattskattesystem i Finland ...........................................................................  1 2 3 4 5 

c) 
Om inkomstskillnaderna var obefintliga skulle livet vara 
tråkigt, för alla skulle leva på samma sätt. .......................................................................................  1 2 3 4 5 

 
 

 

Anteckna datum för ifyllande av blanketten här. 
 
 

 ____    ____    ______ 
  dag      månad     år                                           TACK FÖR ER MEDVERKAN! 
 



          A3644 

 
 

Intervju- och undersökningstjänster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESS 2010 
FINLAND I EUROPA 

 

 

 

 

 

SVARSKORT 
 

 

  



 
 

KORT 1 
 
 
 
  Ingen tid alls 
 
  Under en ½ timme 
 
   Från en ½ timme till 1 timme 
 
   Mer än 1 timme, men högst    
   1½ timme 
 
   Mer än 1½ timme, men högst    
   2 timmar 
 
   Mer än 2 timmar, men högst    
   2½ timmar 
 
   Mer än 2½ timmar, men högst    
   3 timmar 
 
   Mer än 3 timmar 
 
  



 
 

KORT 2 
 
 
 
  Ingen Internet hemma eller på 
   arbetsplatsen 
 
  Aldrig 
 
  Mindre än en gång i månaden 
 
  En gång i månaden 
 
  Flera gånger i månaden 
 
  En gång i veckan 
 
  Flera gånger i veckan 
 
  Varje dag 
 
  



 
 

KORT 3 
 
 
 
 
 
 
Man kan inte vara         Man kan lita på de 
nog försiktig             flesta människor 

 
 
0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10 
 
  



 
 

KORT 4 
 
 
 
 
 
 
De flesta människor       De flesta människor 
skulle försöka           skulle försöka vara 
utnyttja  mig              ärliga och rättvisa 
                  

 
0       1       2       3       4       5       6        7       8       9       10 

 
  



 
 

KORT 5 
 
 
 
 
 
 
 
Människor              Människor försöker 
ser främst till            för det mesta 
sig själva                  vara hjälpsamma 

 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 

 
  



 
 

KORT 8 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har ingen               Jag har 
tillit alls                          fullständig 
                         tillit 

 
0       1       2       3       4        5       6      7      8       9       10 

 
  



 
 

KORT 9 
 
 
 
 
 
 
 
Vänstern                  Högern 

 
 
0       1        2       3        4       5       6       7       8       9        10 

 
  



 
 

KORT 10 
 
 
 
 
 
 
 
Extremt                     Extremt 
missnöjd             nöjd 

 
 
0       1       2       3       4       5       6        7       8        9        10 

 
  



 
 

KORT 11 
 
 
 
 
 
 
 
Extremt dålig              Extremt bra 

 
 
0       1       2        3        4        5        6       7       8        9       10 

 
  



 
 

KORT 12 
 
 
 
 
  Helt av samma åsikt 
 
  Av samma åsikt 
 
  Varken av samma eller annan åsikt 
 
  Av annan åsikt 
 
  Av helt annan åsikt 
 
  



 
 

KORT 14 
 
 
 
 
  Borde tillåta många 
 
  Borde tillåta ganska många 
 
  Borde tillåta bara några 
 
  Borde inte tillåta alls 
 
  



 
 

KORT 15 
 
 
 
 
 
 
 
Dåligt för                Bra för 
ekonomin                 ekonomin 

 
 
0       1        2        3        4        5       6       7       8       9       10 

 
  



 
 

KORT 16 
 
 
 
 
 
 
 
Det kulturella                 Det kulturella 
livet undergrävs                livet berikas 

 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 

 
  



 
 

KORT 17 
 
 
 
 
 
 
 
Ett sämre                   Ett bättre 
land att leva i                   land att leva i 

 
 
0       1       2       3        4        5        6        7       8       9        10 

 
  



 
 

KORT 18 
 
 
 
 
 
 
 
Extremt                     Extremt 
olycklig                  lycklig 

 
 
0        1        2        3       4       5       6       7       8       9       10 

 
  



 
 

KORT 19 
 
 
 
  Aldrig 
 
  Mera sällan än en gång i månaden 
 
  En gång i månaden 
 
  Flera gånger i månaden 
 
  En gång i veckan 
 
  Flera gånger i veckan 
 
  Varje dag 
 
  



 
 

KORT 20 
 
 
 
  Mycket mera sällan än andra 
 
  Mera sällan än andra 
 
  Ungefär lika mycket som andra 
 
  Oftare än andra 
 
  Mycket oftare än andra 
 
  



 
 

KORT 21 
 
 
 
  Hela tiden eller nästan hela tiden 
 
  Ibland 
 
  Sällan 
 
  Aldrig 
 
  



 
 

KORT 23 
 
 
 
 
 
 
 
Inte alls               Mycket 
religiös               religiös 

 
 
0       1       2       3       4       5        6        7        8        9        10 

 
  



 
 

KORT 24 
 
 
 
  Varje dag 
 
  Oftare än en gång i veckan 
 
  En gång i veckan 
 
  Minst en gång i månaden 
 
  Bara på speciella helgdagar 
 
  Mera sällan 
 
  Aldrig 
 
  



 
 

KORT 25 
 
 
 
  Inte alls fel 
 
  Lite fel 
 
  Fel 
 
  Seriös fel 
  



 
 

KORT 26 
 
 
 
 
  Inte alls sannolikt 
 
  Inte särskilt sannolikt 
 
  Sannolikt 

 
  Mycket sannolikt 
  



 
 

KORT 27 
 
 
 

 Mycket bra jobb 
 
 Bra jobb 
 
 Varken bra eller dåligt jobb 
 
 Dåligt jobb 
 
 Mycket dåligt jobb 
  



 
 

KORT 28 
 
 
 
  Mycket missnöjd 
 
  Missnöjd 
 
  Varken missnöjd eller nöjd 
 
  Nöjd 
 
  Mycket nöjd 
 
  



 
 

KORT 29 
 
 
 
 
  Rika personer behandlas sämre 
 
  Fattiga personer behandlas sämre  
 
  Rika och fattiga behandlas lika 
  



 
 

KORT 30 
 
 
 
 
  Personer av annan ras eller 
   etnisk tillhörighet än majoriteten av  
  Finlands befolkning behandlas sämre 
 
  Personer från samma ras eller 
   etniska tillhörighet som majoriteten av  
  Finlands befolkning behandlas sämre 
 
  Alla behandlas lika oavsett ras eller  
  etnisk tillhörighet 
  



 
 

KORT 31 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterst               Ytterst 
dålig                               bra 

 
 
0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10 

 
  



 
 

KORT 32 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterst                                         Ytterst 
långsamt                                   snabbt 

                
 
0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10 

 
  



 
 

KORT 33 
 
 
 
 
 
 
Inte alls                                         Helt och 
min plikt        hållet min plikt 

 
 
0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10 

 
  



 
 

KORT 34 
 
 
 
 
  Helt av samma åsikt 
 
  Av samma åsikt 
 
  Varken av samma eller annan åsikt 
 
  Av annan åsikt 
 
  Av helt annan åsikt 
 
  



 
 

KORT 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldrig                Alltid                         
 
0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10 

 
  



 
 

KORT 36 
 
 
 
 

 Mycket bra jobb 
 
 Bra jobb 
 
 Varken bra eller dåligt jobb 
 
 Dåligt jobb 
 
 Mycket dåligt jobb 
  



 
 

KORT 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldrig                Alltid                         
 
0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10 

 
  



 
 

KORT 38 
 
 
 
 
 
 

  Det är mer sannolikt att den rika  
  personen blir dömd 
 
  Det är mer sannolikt att den fattiga 
  personen blir dömd 
  
  Det är lika sannolikt för dem båda  
  att bli dömda 
 
  



 
 

KORT 39 
 
 
 
 
 
 
  Det är mer sannolikt att personen av 
  annan ras eller etnisk tillhörighet än 
   majoriteten av Finlands befolkning  
  blir dömd 
 
  Det är mer sannolikt att personen av 
  samma ras eller etnisk tillhörighet än 
   majoriteten av Finlands befolkning blir 
   dömd 

 
  Det är lika sannolikt för dem båda att  
  bli dömda 
 
  



 
 

KORT 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldrig                Alltid                         
 
0      1      2       3       4        5        6       7       8       9       10 

 
  



 
 

KORT 41 
 
 
 
 
 
  Helt av samma åsikt 
 
  Av samma åsikt 
 
  Varken av samma eller annan åsikt 
 
  Av annan åsikt 
 
  Av helt annan åsikt 
 
  



 
 

KORT 42 
 
 
 
  Fängelsestraff 
 
  Villkorligt fängelsestraff 
 
  Böter 
 
  Samhällstjänst 
 
  Något annat straff 
  



 
 

KORT 43 
 
 
 
   1 – 3 månader 
 
   4 – 6 månader 
 
   7 – 11 månader 
 
   Ungefär 1 år 
 
   Ungefär 2 år 
 
   Ungefär 3 år 
 
   Ungefär 4 år 
 
   Ungefär 5 år 
 
   6 – 10 år 
 

   Mer än 10 år 
  



 
 

KORT 44 
 
 
 
 
  Aldrig 
 
  En gång 
 
  Två gånger 
 
  3 eller 4 gånger 
 
  5 gånger eller fler 
 
  



 
 

KORT 45 
 
 
 
 
  Make / maka / sambo 
 
  Son / dotter (inkl. styvbarn, 
   adopterade barn, fosterbarn, 
                  makes/makas/sambos barn) 
 
  Förälder / svärförälder / sambos 
   förälder / styvmor eller -far 
 
  Bror / syster (inkl. halvbröder/systrar, 
   adopterade och fosterbror/- syster) 
 
  Annan släkting 
 
  Annan, ej släkt 
 
  



 
 

KORT 46 
 
 
 
 
  Gift 
 
  Registrerat partnerskap 
 
  Samboende 
 
  Hemskillnad (officiellt fortfarande gift) 
 
  Frånskild / Frånskild från registrerat  
  partenerskap 
 
  



 
 

KORT 47 
 

 
 
 
  Gift  
 
  Registrerat partnerskap 
 
  Hemskillnad 
  (officiellt fortfarande gift) 
 
  Frånskild / Frånskild från registrerat 
  partenerskap 
 
  Änka, änkling / Änka eller änkling  
  efter registrerat partnerskap 
 
  Ingen (har aldrig varit gift eller ingått 
  registrerat partnerskap)  



 
 

KORT 48 
 
 
 
 
  En stor stad (över 100 000 invånare) 
 
  En förort eller närområde till en stor 
   stad (ett verkningsområde eller 
   pendlingsområde till en stor stad) 
 
  En liten eller medelstor stad eller 
   kommun (20 000 - 100 000 invånare) 
 
  En mindre tätort eller kommun 
  (under 20 000 invånare) 
 
  Landsbygd / glesbygd 
 
  



 
 

KORT 49 
 

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

  



 
 

KORT 50 
 
 
 
  Förvärvsarbetat eller tillfälligt borta från 
   förvärvsarbete (anställd, företagare, jord- 
  brukare, företagarfamiljemedlem osv.) 
 
  Studerande (studier som inte bekostas av 
   arbetsgivaren, inkl. semester) 
 
  Arbetslös och aktiv arbetssökande 
 
  Arbetslös och önskar arbete men söker 
   inte aktivt arbete 
 
  Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen 
 
  Pensionerad 
 
  Beväring eller i civiltjänst 
 
  Hemmamamma eller -pappa, 
   närståendevårdare el.dyl., sköter barn 
  eller andra människor 

  



 
 

KORT 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har/hade          Jag har/hade 
inget inflytande             fullständig kontroll 

 
0       1       2       3       4       5       6        7        8        9        10 

  



 
 

KORT 52 
 
 
 
 
  Den centrala eller lokala förvaltningen 
 
  Annan offentlig sektor (t.ex. utbildning 
   eller hälsovårdstjänster) 
 
  Ett företag som ägs av den offentliga 
   sektorn 
 
  Ett privat företag 
 
  Privatföretagare 
 
  Annan 
 
  



 
 

KORT 53 
 
 
 
  Jag fick et bättre jobb 
 
  Jag startade eget företag 
 
  Mitt arbetsavtal slutade 
 
  Arbetet slutade eller jag fick avsked 
 
  Min arbetsgivare slutade 
 
  Mitt eget företag slutade eller såldes 
  
   Sjukdom eller arbetsförmåga 
 
   Jag gick i pension 
 
   Personliga eller familjeorsaker 
 
   Annan 
 
   Har aldrig slutat på et jobb 
      



 
 

KORT 54 
 
 
 
  Löneinkomster 
 
  Företagarinkomst (inte lantbruk) 
 
  Lantbruksinkomst 
 
  Pensionsinkomster 
 
  Utkomstskydd för arbetslösa 
 
  Andra sociala förmåner eller 
   anslag/understöd 
 
  Inkomst av investeringar, 
   besparingar, kapitalinkomster 
 
  Övriga inkomster 
  



 
 

KORT 55 
 
  
 Hushållets nettoinkomster per månad: 
  

 
 J Under 959 € 
 
 R 959 – 1 231 € 
 
 C 1 232 – 1 615 € 
 
 M 1 616 – 1 970 € 
 
 F 1 971 – 2 370 € 
 
 S 2 371 – 2 886 € 
 
 K 2 887 – 3 484 € 
 
 P 3 485 – 4 159 € 
 
 D 4 160 – 5 142 € 
 
 H Minst 5 143 € 
 

  
  



 
 

KORT 56 
 
 
 
 
  Ingen andel alls 
 
  Mycket liten 
 
  Mindre än hälften 
 
  Ungefär hälften 
 
  Mer än hälften 
 
  Mycket stor 
 
  Hela inkomsten 
  



 
 

KORT 57 
 
 
 
 
 
  Man lever bekvämt på de nuvarande 
   inkomsterna 
 
  Man klarar sig på de nuvarande 
    inkomsterna 
 
  Det är svårt att klara sig på de 
   nuvarande inkomsterna 
 
  Det är mycket svårt att klara sig på 
    de nuvarande inkomsterna 
 
  



 
 

KORT 58 
 
 
 
 
  Mycket svårt 
 
  Ganska svårt 
 
  Varken lätt eller svårt 
 
  Ganska lätt 
 
  Mycket lätt 
 
  



 
 

KORT 59 
 

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

  



 
 

KORT 60 

 
 
 

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

  



 
 

KORT 61 
 

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

  



 

 
KORT 62 

 
  Yrken på högsta sakkunnignivå och inom den tekniska 
  branschen 
  t.ex. Läkare, lektor, diplomingenjör, konstnär, revisor 
 
  Ledande befattningshavare  
  t.ex. Bankdirektör, VD för stort företag, högre stats- och  
  kommuntjänstemän, direktör för fackförening 
 
  Kontors- och förvaltningsbranschen 
  t.ex. Sekreterare, kanslist, byråsekreterare, bokförare   
   
  Handelsbranschen 
  t.ex. Försäljningschef, köpman, försäljare, försäkringsagent) 
 
   Servicebranschen 
   t.ex. Hovmästare, polis, servitör, gårdskarl,  
   barberare-, damfrisör, anställd inom försvarsmakten  
 
  Specifikt yrkeskunniga arbetare 
  t.ex. Förman, mekaniker, tryckare, verktygmontör,  
   elmontör  
               
  Yrkeskunniga arbetare 
  t.ex. Murare, busschaufför, timmerman, metallarbetare, 
    bagare  
  
  Icke yrkeskunniga arbetare 
  t.ex. Diversearbetare, bärare, icke yrkeskunnig 
  industriarbetare 
 
  Lantbruksyrken 
  t.ex. Jordbrukare, lantbruksarbetare, traktorförare,  
  fiskare 

  



 
 

KORT 63 
 
   Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än 
 folkskola 
 
   Grundskolans lågstadium 
 
   Grundskolans högstadium 
 
   Gymnasium, studentexamen 
 
   Yrkesexamen 
 
  Både studentexamen och yrkesexamen 
 
   Specialyrkesexamen 
 
   Yrkesexamen på institutnivå 
 
   Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen 
 
 Lägre högskoleexamen eller examen på institut-  
 eller högre 
 
 Högre yrkeshögskoleexamen 
 
 Högre högskoleexamen 
 
 Licentiatexamen 
 
 Doktorsexamen 

  



 

 
KORT 64 

 
  Yrken på högsta sakkunnignivå och inom den tekniska 
  branschen 
  t.ex. Läkare, lektor, diplomingenjör, konstnär, revisor 
 
  Ledande befattningshavare  
  t.ex. Bankdirektör, VD för stort företag, högre stats- och  
  kommuntjänstemän, direktör för fackförening 
 
  Kontors- och förvaltningsbranschen 
  t.ex. Sekreterare, kanslist, byråsekreterare, bokförare   
   
  Handelsbranschen 
  t.ex. Försäljningschef, köpman, försäljare, försäkringsagent) 
 
   Servicebranschen 
   t.ex. Hovmästare, polis, servitör, gårdskarl,  
   barberare-, damfrisör, anställd inom försvarsmakten  
 
  Specifikt yrkeskunniga arbetare 
  t.ex. Förman, mekaniker, tryckare, verktygmontör,  
   elmontör  
               
  Yrkeskunniga arbetare 
  t.ex. Murare, busschaufför, timmerman, metallarbetare, 
    bagare  
  
  Icke yrkeskunniga arbetare 
  t.ex. Diversearbetare, bärare, icke yrkeskunnig 
  industriarbetare 
 
  Lantbruksyrken 
  t.ex. Jordbrukare, lantbruksarbetare, traktorförare,  
  fiskare 

  



 
 

KORT 65 
 
 
 
 
  Mycket nyttigt 
 
  Ganska nyttigt 
 
  Inte särskilt nyttigt 
 
  Inte als nyttigt 
 
  



 
 

KORT 66 
 
 
 
 
  Alt 
 
  Huvuddelen 
 
  Ungefär halvt 
 
  I något mån 
 
  Inte als 
 
  



 
 

KORT 67 
 
 
 
 
  Hela tiden 
 
  För det mesta 
 
  Mer än hälften av tiden 
 
  Mindre än hälften av tiden 
 
  Ibland 
 
  Aldrig 
 
  



 

 
KORT 68 

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



 

 
KORT 69 

 
 
 
 
  Ingen eller bara en liten del av tiden 
 
  En del av tiden 
 
  Största delen av tiden 
 
  Hela tiden eller nästan hela tiden 
  



 
 

KORT 70 
 
 
 
 
 
 
 

Inte alls                    Mycket 

 
0             1            2            3            4            5            6 

 

 
  



 
 

KORT 71 
 
 
 
 
 

  Handledning av personal, t.ex. ledning, 
  instruering, koordinering o.s.v. 

 
  Arbetar med andra människor än  
  arbetstagare på Er arbetsplats,  
  t.ex. kunder, klienter, patienter, studenter 

 
  Arbetar med text och/eller siffror, t.ex.  
  läsning, skrivning, räkning, datorer o.s.v. 
 
  Arbetar med fysiska objekt och/eller fysiskt 
  material, t.ex. tillverkning, byggning, 
  montering, matlagning, städning, målning, 
  reparering, lastning, transportering o.s.v. 
 

  Arbetar med djur och/eller växter 
 



     
 

KORT 72 
 

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



 
 

KORT 73 
 

 
 
 
  Aldrig 
 
  Mindre än en gång i månaden 
 
  En gång i månaden 
 
  Flera gånger i månaden 
 
  Varje vecka 
 
  



      
 

KORT 74 
 
 
 
 
 
  Ja, många 
 
  Ja, några 
 
  Ja, en eller två 
 
  Nej, ingen 
    



 
 

KORT 75 
 
 
 
Huvudorsaken till att jag satsar på mitt arbete är:  
 
  För att vara nöjd med det jag 
  åstadkommer 
 
  För att behålla mitt jobb 
 
  För att mitt arbete är till nytta för andra 
   människor 
 
  För att få högre lön eller en befordran 
 
  För att mina arbetsuppgifter är intressanta 
 
  För att det är var och ens plikt att alltid 
  göra sitt bästa  
  



 
 

KORT 76 
 
 
 
Den näst viktigaste orsaken till att jag satsar på mitt 
arbete: 
 
  För att vara nöjd med det jag 
  åstadkommer  
 
  För att behålla mitt jobb 
 
  För att mitt arbete är till nytta för andra 
   människor 
 
  För att få högre lön eller en befordran 
 
  För att mina arbetsuppgifter är intressanta 
 
  För att det är var och ens plikt att alltid 
  göra sitt bästa  
  



 
 

KORT 77 
 
 
 
 
 
  Mindre än 1 år  
  (utöver grundskolan) 
 
  Ungefär 1 år 
 
  Ungefär 2 år 
 
  Ungefär 3 år 
 
  Ungefär 4 – 5 år 
 
  Ungefär 6 – 7 år 
 
  Ungefär 8 – 9 år 
 
  10 år eller fler  
  (utöver grundskolan) 
 
  



 
 

KORT 78 
 
 
 
 
  1 dag eller kortare tid 
 
  2 – 6 dagar 
 
  1 – 4 veckor 
 
  1 – 3 månader 
 
  Mer än 3 månader men högst 1 år 
 
  Mer än 1 år men högst 2 år  
 
  Mer än 2 år men högst 5 år 
 
  Mer än 5 år 
 
  



 
 

KORT 79 
 
 
 
 
 
  Inte alls sant 
 
  Någorlunda sant 
 
  Ganska sant 
 
  Mycket sant 
 
  



 
 

KORT 80 
 
 
 
 
  Instämmer helt 
 
  Instämmer 
 
  Varken instämmer eller tar avstånd från 
 
  Tar avstånd från 
 
  Tar helt avstånd från 
 
  



 
 

KORT 81 
 
 
 
 
 Ingen 
 
  Mycket liten 
 
  Mindre än hälften 
 
  Ungefär hälften 
 
  Mer än hälften 
 
  Mycket stor 
 
  Alla 

 
  



 
 

KORT 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extremt                                Extremt 
svårt                              lätt 
 
1       2       3       4       5       6        7        8        9        10 
 

 

  



 
 

KORT 83 
 
 
 
 
 
 
  Inte mycket eller inget inflytande 
 
  Litet inflytande 
 
  Ganska mycket inflytande 
 
  Mycket inflytande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KORT 84 
 
 
 
 
 
  Helt av samma åsikt 
 
  Av samma åsikt 
 
  Varken av samma eller annan åsikt 
 
  Av annan åsikt 
 
  Av helt annan åsikt 
 
  



 
 

KORTTI 85 
 
 
 
 
 
  Aldrig 
 
  Mycket sällan 
 
  Ibland 
 
  Ofta 
 
  Alltid 
  



 
 

KORT 86 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterst                    Ytterst 
missnöjd            nöjd 
 
0     1       2       3       4       5       6        7        8        9        10 
 

 

  



 
 

KORT 87 
 
 
 
 
  Helt av samma åsikt 
 
  Av samma åsikt 
 
  Varken av samma eller annan åsikt 
 
  Av annan åsikt 
 
  Av helt annan åsikt 
 
  



 
 

KORT 88 
 
 
 
 
  Inte alls viktigt 
 
  Inte viktigt 
 
  Varken viktigt eller oviktigt 
 
  Viktigt 
 
  Mycket viktigt 
 
  



 
 

KORT 89 
 
 
 
 
  Helt av samma åsikt 
 
  Av samma åsikt 
 
  Varken av samma eller annan åsikt 
 
  Av annan åsikt 
 
  Av helt annan åsikt 
 
  



 
 

KORT 90 
 
 
Med hushållsarbete avses sysslor som utförs i 
hemmet, t.ex.: 
 
 
     Matlagning 
 
     Tvättning 
 
     Städning 
 
     Klädvård 
 
     Reparationer och underhåll 
 
 
Till hushållsarbete räknas däremot inte: 
 
    Vård av barn 
 
    Vård av åldringar 
 
 Fritidsaktiviteter 
 
  



 
 

KORT 91 
 
 
 
 
  Aldrig 
 
  Mindre än en gång i månaden 
 
  En gång i månaden 
 
  Flera gånger i månaden 
 
  En gång i veckan 
 
  Flera gånger i veckan 
 
  Varje dag 
 
  



 
 

KORT 92 
 
 
 
 
  Aldrig 
 
  Mindre än en gång i månaden 
 
  En gång i månaden 
 
  Flera gånger i månaden 
 
  Varje vecka 
 
  



 
 

KORT 93 
 
 
 
 
  Absolut inte 
 
  Förmodligen inte 
 
  Ja, antagligen 
 
  Ja, absolut 
 

 


