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SSs. 1 

HYPA 2013 - Enkät om finländarnas 
välmående och användningen av service  
Institutet för hälsa och välfärd (THL) utför regelbundet en enkät om finländarnas välmående och service HYPA 
-enkät. Den första enkäten utfördes år 2004 och den som nu kommer i gång är den fjärde i sitt slag.  
I anslutning till HYPA-enkäten intervjuas över 5 000 finländare. Med hjälp av svaren samlar THL in information 
om finländarnas välmående, relationer med närstående, hälsa, användning av social- och hälsovårdstjänster 
samt klienterfarenheter.  

Resultaten av HYPA-enkäten rapporteras i publikationsserien Suomalaisten hyvinvointi (Finländarnas 
välmående, på finska). I böckerna behandlas välmående och välfärdspolitikens resultat ur medborgarens 
perspektiv. Enkätens resultat utgör ett viktigt grundelement då man planerar hur kvaliteten på social- och 
hälsovårdstjänsterna ska förbättras.  

Genom att svara i enkäten kan ni påverka den information som beslutsfattarna behöver för att utveckla politiken 
och social- och hälsovårdstjänsterna. 

För att bekanta dig med HYPA-enkäten och publikationsserien Suomalaisten hyvinvointi, kan du besöka 
biblioteket eller internetadressen www.thl.fi/hypa.  

 
Ytterligare information om enkäten ger forskningsprofessor Pasi Moisio, tfn 020 610 7228, e-post: 
44TUpasi.moisio@thl.fiU44T 
alapalkkiin  
www.thl.fi/hypa 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Hyvinvointi- ja terveyspolitiikat  
Mannerheimintie 166, PL 30, 00271 Helsinki, puh. 020 610 6000 
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A. bakgrundsvariabler 
Hushållet 
 
A1 Till början några frågor om Ert hushåll. 

Hur många personer finns det i Ert hushåll, Er själv medräknad? ___ 
 - Hushåll: personer, som använder sina inkomster tillsammans. Enligt registret 

bor det x personer i bostaden. 
 OM 1 person    A3 
 
(OM A1>1 och A1 avviker från registeruppgiften) 
KotiTark 
 I registret har det antecknats ___ personer i bostaden, men det finns ___ 

medlemmar i hushållet. Vad kan den här skillnaden eventuellt bero på? 
 - Skriv kort: t.ex. far/mor/barn o.d. flyttat bort, flyttat till bostaden, avlidit, barn har 

fötts o.d. 
 
A2a  Finns det personer som inte fyllt 18 år i Ert hushåll? 
 1 Ja 
 2 Nej    A3 
 
A2b Hur många barn under 18 år? ___  
 
A3 Vilket är Ert civilstånd? 

1 Ogift 
2 Samboende 
3 Gift 
4 Änka/änkling 
5 Något annat 

 

Socioekonomisk ställning 
A4  Vilket av de följande beskriver bäst Er huvudsakliga verksamhet. Är Ni: 
 1 i arbete (eller tillfälligt borta från pågående anställning) eller 

 deltidspensionerad 
  2 familjeledig, men med gällande anställningsförhållande 
 3 arbetslös eller permitterad utan lön 
 4 i sysselsättningsutbildning eller sysselsatt 
 5 i beväring eller i civiltjänst 
 6 studerande eller skolelev     Tal7 
 7 invalidpensionerad eller långvarigt sjuk 
 8 pensionerad på grund av ålder eller arbetsår 
 9 arbetslöshetspensionerad 
 10 sköter eget hushåll 
 11 eller gör Ni något annat? 
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ÖVRIGA UTOM STUDERANDE / SKOLELEVER: 
 
A5   Vilket är (var) Er senaste yrkesställning, är (var) Ni: 
 1 löntagare                                A7 
 2 lantbruksföretagare (inkl. skogs-, trädgårds-, fiske- o.d.)    A6a 
 3   arbetar Ni på familjemedlems gård utan lön            A6a 
 4   annan företagare                            A6a 
 5   arbetar Ni i familjemedlems företag utan lön            A6a 
 6   yrkesutövare eller frilans                         Taus8d 
 7  eller någon annan syssla?                       A7 
 8   Har inte haft något yrke                        Tal7 
 
FÖRETAGARE (Om A5=2, 3, 4 eller 5): 
 
A6a Har Ni/hade Ni avlönad arbetskraft? 
 1  Ja 
 2  Nej    Taus8d 
 -  Också kortvariga anställningsförhållanden, såsom sommararbetare eller 

säsongarbetare, om arbetet är årligen återkommande eller annars av varaktig 
natur. 

 
A6b Hur många anställda har Ni/hade Ni? _____  
 - Uppskattning, om ip inte kan säga exakt. 
 
FÖRETAGARE (Jos A5=2,4,6 eikä eläkkeellä) 
Taus8d Finns det risk att Ert företagsverksamhet under de följande 12 månader går 

i konkurs eller tar slut? 
 1 Ja 
 2 Nej 
 3 Har lagt ner verksamheten 
 
LÖNTAGARE (Om A5=1, 7): 
A7 Vilket är/var Ert nuvarande/senaste yrke?__________________________ 
 
A7kood Kodning av yrke 
 
SYSSELSATTA LÖNTAGARE (Om A4=1,2 och A5=1): 
 
A8 Är Ert nuvarande anställningsförhållande: 
 1 ordinarie (i kraft tillsvidare) 
 2 eller på viss tid? 
 
A9 Arbetar Ni: 
 1 på heltid 
 2 eller på deltid? 
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Taus8 Har Ert nuvarande arbete under de kommande 12 månaderna följande 
 osäkerhetsfaktorer: 

  Ja Nej 
Taus8a Risk för permittering? (om A5=1)  1 2 
Taus8b Risk för uppsägning? (om A5=1) 1 2 
Taus8c Anställningsförhållandet på viss tid inte förlängs?(om A8=2) 1 2 

 
ARBETSLÖS (Om A4=3,4): 
A12 Hur många månader har Er nuvarande kontinuerliga arbetslöshet eller 

permittering varat, inklusive arbetskraftspolitisk utbildning? ____ 
 - Mindre än en månad = 0 (noll), hela månader 
 
Taus16b Hur sannolikt anser Ni att Ni får arbete under de sex (6) följande 

månaderna. Är det: 
 1  mycket sannolikt 
 2  ganska sannolikt 
 3  ganska osannolikt 
 4  eller mycket osannolikt? 
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B. Välfärd 
Utkomst och boende 
 
Tal7 Hurdan ekonomisk belastning anser Ni att hushållets boendekostnader är. 

Är betalandet: 
  1 en betydande belastning 
  2 belastning i någon mån 
  3 eller inget problem alls? 
 -  Till boendekostnader räknas: hyra, vederlag, amortering på bostadslån, 

elektricitet, vatten, reparationskostnader o.d. 
 
 
Tal6 Har Ert hushåll bostadslån? 
  1 Ja 
  2 Nej 
  9  Kan inte säga 
 
 
Tal8 Har Ert hushåll andra lån än bostadslån. Snabblån räknas med här? 
  1 Ja  
  2 Nej  
  9  Kan inte säga 
 - Anteckna 'Ja', även om bara en hushållsmedlem har snabblån. 
 
 
Jos TAL6=1 tai TAL8=1 
Tal9 Är betalandet av dessa lån och räntor för Ert hushåll: 
  1 en betydande belastning 
  2 belastning i någon mån 
  3 eller inget problem alls? 
 
B1   Hushållet kan ha olika inkomstkällor och flera medlemmar kan ha 

inkomster. När man beaktar Ert hushålls totala inkomster, är täckandet av 
utgifterna med dessa inkomster: 

  1 mycket besvärligt 
  2 besvärligt 
  3 ganska besvärligt 
  4 ganska lätt 
  5 lätt 
  6 eller mycket lätt? 
 
 
Toim1  Utkomststödets minimibelopp för en vuxen är för närvarande 477 euro i 

månaden efter hyran betalats. Anser Ni att det är:  
  1 för mycket 
  2 för lite 
  3 eller lagom? 
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Toim2 Hur mycket pengar anser Ni att ett enpersonshushåll behöver per månad 
för levnadskostnader efter skatter och boendekostnader, t.ex. hyra, har 
betalats? ______ 

 - Euro per månad 
 
 
B2 Har Ert hushåll råd om ni vill att: 

  Ja Nej 
B2a bekosta en veckas semester eller semesterresa årligen? 1 2 
B2b köpa nya möbler för att ersätta de slitna? 1 2 
B2c hellre köpa nya kläder än begagnade? 1 2 

 
Tal12 Har Ni någonsin under de senaste 12 månaderna: 

  Ja Nej 
Tal12b råkat i en situation att matpengarna tagit slut? 1 2 
Tal12d hämtat matbistånd från en brödkö eller matbank?  1 2 

 
 
 De följande frågorna gäller den hjälp Ert hushåll fått. 
Palv1 Har Ert hushåll under de senaste 12 månaderna fått ekonomiskt stöd av 

följande: 
  - Anteckna 'Ja', även om bara en hushållsmedlem fått hjälp/stöd. 

   Var betydelsen av hjälpen 
    OM  mycket 

stor 
ganska 

stor 
medelm

åttig 
gansk
a liten 

eller 
mycket 
liten? 

KIS  Ja Nej JA: 

Palv1a Släktingar? 1 2 --> _a1/  1 2 3 4 5 9 
Palv1b Vänner, grannar eller 

bekanta? 1 2 --> _b1/  1 2 3 4 5 9 

Palv1f Församlingen, 
organisationer eller 
föreningar? 

1 2 --> _c1/  1 2 3 4 5 9 

 
 
Taus3 Tänk på den tiden när Ni var 15 år. Anser Ni att Ert barndomshem var: 
  1  förmögen 
  2  välställd 
  3  med medelhöga inkomster 
  4  med låga inkomster 
  5  eller fattig? 
 
 
B3  Bor Ni nu i: 
 1 stadscentrum 
 2 förort 
 3 kommuncentrum eller annan tätort 
 4 eller glesbygd eller by på landsbygden? 
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Tal1a Är Er bostad: 
  1 ägarbostad 
  2 hyresbostad som ägs av en privatperson eller ett företag 
  3 hyresbostad som ägs av en kommun eller ett allmännyttigt bolag 
  4 boenderättsbostad 
  5 servicehusbostad 
  6 eller någon annan? 
 
 
B4  Om Ni tänker på Ert eget boende och Ert bostadsområde, är ni mycket nöjd, 

ganska nöjd, varken nöjd eller missnöjd, ganska missnöjd eller mycket 
missnöjd med följande saker: 

  
Mycket 

nöjd 
Ganska 

nöjd 

Varken nöjd 
eller 

missnöjd 
Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

B4c med boendekostnaderna? 1 2 3 4 5 

B4e med bostadsområdets kommunala 
tjänster?  1 2 3 4 5 

B4d med bostadsområdets trygghet? 1 2 3 4 5 
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C. Delaktighet  
 
C1 Känner ni er ensam: 
 1  kontinuerligt 
 2  ganska ofta 
 3  ibland 
 4  mycket sällan 
 5  eller aldrig? 
 
C3 Deltar Ni i verksamheten inom en klubb, organisation, förening, 

hobbygrupp eller andligt samfund, t.ex. idrottsförening, boendeförening, 
parti, kör, församling: 

 1  ja, aktivt 
 2  ja, då och då 
 3  eller inte alls? 
 
Frågas inte om personen varit under 18 år 2011 
C4 Röstade ni i det föregående riksdagsvalet år 2011? 
 1  Ja 
  2  Nej 
  9 Minns inte / Kan inte säga  
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D. Hälsa och hälsovårdstjänster 
Hälsa 
 
De följande frågorna gäller Er hälsa. 
 
D1 Anser Ni att Ert eget hälsotillstånd är: 
 1  bra 
 2  ganska bra 
 3  medelmåttigt 
 4  ganska dåligt 
 5  eller dåligt? 
 
D2 Har Ni någon långvarig fysisk eller psykisk sjukdom eller ett handikapp, 

som försvårar Ert dagliga liv? 
 1  Ja 
 2  Nej      D4 
 
D3 Är sjukdomen eller handikappet till olägenhet: 
 1  väldigt mycket 
 2  ganska mycket 
 3  i någon mån 
 4  litet 
 5  eller inte alls? 
 
D4 Har Ni under den senaste tiden varit stressad: 
 1  väldigt mycket 
 2  ganska mycket 
 3  i någon mån 
 4  litet 
 5  eller inte alls? 
 - Med stress avses en situation, där människan känner sig spänd, orolig, nervös, 

ångestfylld eller han/hon har svårt att sova då sakerna hela tiden är i tankarna. 
 
 
KVINNOR UNDER 46 ÅR: 
D5 Har Ni varit gravid under de senaste 12 månaderna? 
 1  Ja 
 2  Nej 
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Hälsovårdstjänster 
 
D6 Har Ni på grund av egen sjukdom besökt läkare under de senaste 12 
  månaderna? 
 1  Ja 
 2  Nej    D13a eller D14a, om arbetslös 
  -  Räkna inte med telefontider eller de gånger då IP varit intagen som patient på 

sjukhus.  
 - Besök på grund av graviditet eller förlossning räknas med. 
 
D7-12  Besökte Ni under de senaste 12 månaderna: 

 
  OM JA: Hur många  

gånger? 
  ja nej   

   D7a hälsocentralläkare? 1 2  D7b   ___ gånger 
   D8a sjukhuspoliklinik? 1 2  D8b   ___ gånger 

   D9a arbetsplatsens företagsläkare? 
(bara sysselsatta) 1 2  D9b   ___ gånger 

   D10a privatläkarmottagning? 1 2  D10b ___ gånger 
   D11a besökte läkaren Er hemma? 1 2  D11b ___ gånger 

   D12a läkare någon annanstans? 
- t.ex. i armén, på resa o.d. 1 2  D12b ___ gånger 

Anvisning i punkterna D7 och D9: Om besök hos hälsovårdare/sjukskötare frågas senare. 
 
 
D13-15  Besökte ni under de senaste 12 månaderna på grund av er egen sjukdom 
          (eller graviditet eller förlossning): 

 
  OM JA: Hur många  

gånger? 
  Ja Nej   

   D13a företagshälsovårdarens mottagning? 
(bara sysselsatta) 1 2  D13b ___ gånger 

   D14a annan hälsovårdares eller 
sjukskötares mottagning? 1 2  D14b ___ gånger 

   D15a besökte en hälsovårdare eller 
hemsjukvårdare er hemma? 1 2  D15b ___ gånger 

 
 
D16  Tycker Ni att Ni har fått tillräckligt med vård för Era sjukdomar under de 
   senaste 12 månaderna? 
  1  Ja                  D18 
  2  Nej 
  3  Har inte funnits behov      D18 
  9  Kan inte säga           D18 
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D17 Har följande angelägenheter försvårat Er vård mycket, litet eller inte alls: 
  Mycket Litet Inte alls 
D17a Brist på pengar? 1 2 3 
D17b Skötsel av arbete, hem eller annat? 1 2 3 
D17c Brist på tjänster? 1 2 3 
D17d Avståndet till tjänster? 1 2 3 
D17e Tvivel om att vården skulle hjälpa? 1 2 3 

a: - egna pengar avses 
e: - eget tvivel avses 
 
D18 Har Ni under de senaste 12 månaderna varit tvungen att vänta oskäligt 

länge för att få den vård Ni behöver för Ert besvär eller sjukdom? 
 1  Ja 
 2  Nej               Laa 
 3  Har inte funnits behov    Laa 
 9  Kan inte säga         Laa 
 -  Det är fråga om väntan till hälsocentralsläkare, företagsläkare, privatläkare, 

sjukhuspoliklinik, ingrepp på sjukhus eller tandläkare vid hälsocentral.  
 
D19-24  Tycker Ni att Ni oskäligt länge väntat för att komma till: 

   
 

OM JA: 
 

 
Hur många  

veckor? 
  Ja Nej   

   D19a en hälsocentralläkare? 1 2     D19b ___ veckor 
   D20a arbetsplatsens företagsläkare? 1 2     D20b ___ veckor 
   D21a en privatläkare? 1 2     D21b ___ veckor 
   D22a sjukhuspoliklinik? - gäller inte jour 1 2     D22b ___ veckor 
   D23a en åtgärd på sjukhus? 1 2     D23b ___ veckor 
   D24a en tandläkare vid hälsocentral? 1 2     D24b ___ veckor 

 
 
Laa Har Ni under de senaste 12 månaderna på grund av brist på pengar låtit bli   

att köpa läkemedel ordinerade av en läkare? 
  1 Ja 
   2 Nej 
   3 Har inte haft behov att köpa läkemedel 
   9 Kan inte säga 
 
 
Vaka Har Ni (Vaka2 eller någon familjemedlem OM A1>’1’) privat sjukförsäkring? 
   1 Ja    Vakb 
   2 Nej  
   9 Kan inte säga  
 - Försäkringsbolagens privata sjukförsäkringar ersätter sjukvårdskostnader, 

såsom privatläkararvoden, läkemedelskostnader och vårddagsavgifter vid 
sjukhus, vid vård av sjukdom och olycksfall i Finland.  
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SEURAAVAA EI KYSYTÄ YKSINASUVILTA 
Vakb  Vem? 
  1 Jag själv 
  2 Barnet eller barnen 
  3 Min make/maka/sambo 
  4 Någon annan familjemedlem 
 
Om D6=1 eller D13-15=1: 
D32 Vad anser Ni om kvaliteten på de offentliga hälsovårdstjänster som Ni 

erhållit: 
   1  mycket bra 
   2  bra 
   3  nöjaktig 
   4  dålig 
   5  eller mycket dålig? 
   6  har inte använt offentliga hälsovårdstjänster 
 
D33 Vad anser Ni om kvaliteten på de privata hälsovårdstjänster som Ni erhållit: 
   1  mycket bra 
   2  bra 
   3  nöjaktig 
   4  dålig 
   5  eller mycket dålig?  
   6  har inte använt privata hälsovårdstjänster 
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E. Sociala tjänster 
 
Nu frågar jag om sociala tjänster. Sådana tjänster är till exempel barndagvård, 
utkomststöd, handikapptjänster, åldringstjänster, hemtjänster, barnskydd, 
missbrukartjänster samt ledning och rådgivning som ges av en socialarbetare. 
 
Sop1 Har Ni någonsin använt följande kommunala socialtjänster. 

   Sop2a-g. Har Ni använt (Sop1a-g): 
    OM under det 

senaste året 

under de 
senaste fem 
åren 

eller för 
längre 
sedan? 

Minns 
inte  Ja Nej JA 

a Barndagvård? 1 2 --> 1 2 3 4 
b Hemservice för äldre? 1 2 --> 1 2 3 4 

c 
Hemservice för 
barnfamiljer? 1 2 --> 1 2 3 4 

d Handikapptjänster? 1 2 --> 1 2 3 4 
e Rådgivning av 

socialarbetare? 1 2 --> 1 2 3 4 
f Barnskydd? 1 2 --> 1 2 3 4 
g Missbrukartjänster? 1 2 --> 1 2 3 4 

e: - Här avses inte att söka utkomstöd. 
f: - Barnskydd omfattar stödåtgärder inom öppenvård, brådskande placeringar, omhänder-
tagande, vård utom hemmet samt stödåtgärder inom eftervård upp till 21 års ålder. 
g: - Serviceformerna omfattar öppenvård, anstaltsvård, rehabilitering samt boende- och 
stödtjänster. 
 
JOS Sop2:ssä johonkin kohtaan vastattu 1 TAI 2, KYSYTÄÄN E4b, E4c, Sop3, Sop4a-e: 
E4b Var den tjänst Ni senast använde: 
  1  tillräcklig 
  2  eller otillräcklig? 
 
E4c  Tycker Ni att avgiften var skälig för den tjänst som Ni senast använde? 
  1  Ja 
  2  Nej 
  3  Ingen avgift uppbars 
 
 
Sop3 Tycker Ni att Ni var tvungen att vänta oskäligt länge för att få tillgång till 

tjänsten? - Här avses den senast använda tjänsten. 
  1 Ja 
  2 Nej  
  9 Kan inte säga 
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Sop4 Försvårade (Sop4a-Sop4e) erhållandet av tjänster mycket, lite eller inte alls? 
  mycket lite 

eller inte 
alls? 

a brist på pengar 1 2 3 
b brist på tjänster 1 2 3 
c avståndet till tjänster 1 2 3 
d tvivel om att få hjälp av tjänsten ifråga 1 2 3 
e komplicerat och jobbigt tillvägagångssätt 1 2 3 

a. - Här avses egna pengar. 
d. - Här avses eget tvivel. 
 
 
E5a Har Ni någonsin sökt utkomststöd? 
  1 Ja 
  2 Nej      E7 tai E8 
 
 
E5a2 När sökte Ni senast utkomststöd: 
  1 under det senaste året 
  2 under de senaste fem åren 
  3 eller för längre sedan? 
  4 Minns inte 
 
 
E5b Var utkomststödet Ni fick: 
  1 tillräckligt 
  2 otillräckligt 
  3 har ännu inte fått ett beslut  (E5b2 - vain jos E5a2=1)         E7  
  4 eller fick ni ingen förmån alls?         E7  
 
 
E5c Hur länge måste Ni vänta för att få utkomststöd? 
 - En uppskattning räcker. 
  1 inte alls eller mindre än en vecka 
  2 1 - 2 veckor 
  3 3 - 4 veckor 
  4 mer än en månad till tre månader 
  5 längre än tre månader 
 
 Jos E5c=2-5 
Toim Tycker Ni att Ni var tvungen att vänta oskäligt länge för att få utkomststöd? 
  1 Ja 
  2 Nej  
  9 Kan inte säga 
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Jos Sop1=kyllä tai jos E5a=kyllä 
E7 Vad anser Ni om kvaliteten på de offentliga socialtjänster som Ni erhållit: 
  1 mycket bra 
  2 bra 
  3 nöjaktig 
  4 dålig 
  5 eller mycket dålig? 
 
E8 Har Ni använt privata socialtjänster under de senaste 12 månaderna? 
 - Med socialtjänster avses t.ex. dagvård, handikapptjänster, åldringstjänster och 

hemtjänster. 
  1 Ja 
  2 Nej    F1 
 
E9 Vad anser Ni om kvaliteten på de privata socialtjänster som Ni erhållit: 
  1 mycket bra 
  2 bra 
  3 nöjaktig 
  4 dålig 
  5 eller mycket dålig? 
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F. Närståendehjälp 
F1 Hjälper ni någon släkting eller vän, som inte klarar sig utan hjälp på grund

 av ålderdom, handikapp eller sjukdom? 
  1   Ja 
  2   Nej      G1 
 
F2a Vilken närstående hjälper ni? 
  1  egen maka/make eller sambo 
  2  egna föräldrar eller makans/makens föräldrar 
  3  eget barn 
  4  annan släkting eller vän     F2b 
 
F2b Vilken släkting eller vän? ___________________________ 
 
 
F3 Är ni hennes/hans huvudsakliga medhjälpare? 
  1   Ja 
  2   Nej 
 
F4 Hur ofta hjälper Ni honom/henne? 
  1  dagligen 
  2  ett par gånger i veckan 
  3  ett par gånger i månaden 
  4  mera sällan än en gång i månaden 
 
F5  Hur skulle Ni uppskatta kvaliteten på följande tjänster när det gäller den 

närstående person som Ni hjälper. Skalan är mycket god, god, nöjaktig, 
dålig eller mycket dålig: - Läs upp alternativen vid behov. 

  
mycket  

god god nöjaktig dålig 
mycket 
dålig 

har inte 
använt 
tjänsten 

kan inte 
säga 

 F5a Offentliga 
hälsovårdstjänster? 1 2 3 4 5 6 9 

 F5b Privata hälsovårdstjänster? 1 2 3 4 5 6 9 
 F5c Offentliga socialtjänster? 1 2 3 4 5 6 9 
 F5d Privata socialtjänster? 1 2 3 4 5 6 9 

 
F6 Har Ni ingått ett avtal om närståendevård med den kommun där Er 

närstående bor om att hjälpa honom/henne? 
  1  Ja 
  2  Nej 
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G. Livskvalitet 
 Nu ber jag Er uppskatta hurdana har Er livskvalitet, hälsa och andra 

vardagliga saker varit under de två senaste veckorna. 
 
G1  Hur skulle Ni värdera Er livskvalitet: 
  1  väldigt dålig 
  2  dålig 
  3  varken bra eller dålig 
  4 bra 
  5 eller väldigt bra? 
 
G2  Hur nöjd är Ni med hälsan: 
 - Under de två senaste veckorna 
  1  väldigt missnöjd 
  2  ganska missnöjd 
  3  varken nöjd eller missnöjd 
  4 ganska nöjd 
  5 eller väldigt nöjd? 
 
 
I vilken mån har Ni upplevt följande saker under de senaste två veckorna. 

  inte alls i någon 
mån 

måttligt nästan 
tillräckligt 

helt 
tillräckligt? 

G7a Har Ni tillräckligt med energi och 
ork för vardagslivet: 1 2 3 4 5 

G7c Har Ni tillräckligt med pengar för 
det Ni behöver: 1 2 3 4 5 

 
 
G9  Har Ni under de senaste två veckorna varit väldigt missnöjd, ganska 

missnöjd, varken nöjd eller missnöjd, ganska nöjd eller väldigt nöjd med 
följande saker. 

 
 

Väldigt 
missnöjd 

Ganska 
missnöjd 

Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

Ganska 
nöjd 

Väldigt nöjd 

G9b Hur nöjd är Ni med Er förmåga att 
klara Er de dagliga sysslorna? 1 2 3 4 5 

G9d Hur nöjd är Ni med Er själv? 1 2 3 4 5 
G9e Hur nöjd är Ni med Era relationer till 

andra människor? 1 2 3 4 5 
G9g Hur nöjd är Ni med omständigheter i 

Ert bostadsområde? 
1 2 3 4 5 
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H. Välfärdsstatens legitimitet 
 
Syrj  Tycker Ni att diskriminering (syrja-syrjf) förekommer i Finland mycket, i viss 

mån eller inte alls? 
  mycket i viss 

mån 
inte 
alls? 

Syrja mot äldre 1 2 3 
Syrjb mot ungdomar 1 2 3 
Syrjc mot invandrare 1 2 3 
Syrjd mot handikappade 1 2 3 
Syrje mot sexuella minoriteter 1 2 3 
Syrjf mot etniska minoriteter 1 2 3 
Syrjg mot kvinnor 1 2 3 
Syrjh mot män 1 2 3 

 
Asvait1a Till sist ställer jag några frågor om attityder. 
 Vem tycker Ni borde bära det främsta ansvaret för åldringsvården i Finland. 

Vilken av de följande anser Ni vara den viktigaste instansen: 
  1 anhöriga och familjen 
  2 kommun eller staten 
  3 eller den privata sektorn? 
  4 någon annan instans 
 
 b Och den andra viktigaste instansen: 
 - Den viktigaste var: (Asvait1a=1-4) 
  1 anhöriga och familjen 
  2 kommun eller staten 
  3 eller den privata sektorn? 
  4 någon annan instans 
 
Asvait1c Borde äldre personer frivilligt använda mera av sin förmögenhet och sina 

besparingar för att finansiera sin egen omvårdnad? 
  1 Ja 
  2 Nej 
 
Asvait1d Borde äldre personer förpliktas att använda mera av sin förmögenhet och 

sina besparingar för att finansiera sin egen omvårdnad? 
  1 Ja 
  2 Nej 
 
Apu10 Vilken anser Ni vara den bästa boendeformen för de äldre personer 
 som behöver personlig vård och hjälp: 
  1 att bo hemma med stöd av hemtjänst 
  2 att bo i ett servicehus (kommunalt eller privat) 
  3 eller åldringshem eller annan anstalt? 
  4 någon annan boendeform 
 
 
 
Apu10Muu - Någon annan boendeform 
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   Vilken boendeform?____________________________ 
 
AsVait1 Anser Ni att nivån på den sociala tryggheten i Finland är för närvarande:  

 1 alltför hög 
   2  något för hög 
   3  passlig 
   4  något för låg 
   5  eller alltför låg? 
 
Tal3 Tror Ni att Ert hushålls ekonomiska situation inom den närmaste 
 framtiden utvecklas: 
  1 mot det sämre 
  2 mot det bättre 
  3 eller är oförändrad? 
 
Asvait4 Tror Ni att Er egen livssituation inom den närmaste framtiden utvecklas: 
  1 mot det sämre 
  2 mot det bättre 
  3 eller är oförändrad? 
 
 
  Vad tänker ni om följande påståenden. 

  

av helt 
samma 

åsikt 

av nästan 
samma 

åsikt 

varken av 
samma eller 
annan åsikt 

av nästan 
annan 
åsikt 

eller av 
helt 

annan 
åsikt? 

Asvait5  I Finland finns det en alltför stor skillnad 
mellan de rika och fattiga. Är ni: 1 2 3 4 5 

AsVait3b Privata socialtjänster borde ökas. Är ni: 1 2 3 4 5 
AsVait3c Privat hälso- och sjukvård borde ökas. Är 

ni: 1 2 3 4 5 
E1a I Finland fungerar den sociala servicen 

allmänt taget väl. Är ni: 1 2 3 4 5 
E1a2 
 

I Finland fungerar hälso- och sjukvården 
allmänt taget väl. Är ni: 1 2 3 4 5 

 
 
AsVait4 Svara vid följande punkter, i vilken mån Ni önskar att skattemedel skulle 

användas för deras finansiering. 
  

mer än nu ungefär lika 
mycket som nu 

eller mindre 
än nu? 

AsVait4a För hälso- och sjukvård: 1 2 3 
AsVait4b För social service: 

- T.ex. barndagvård, utkomststöd, 
handikapptjänster, åldringstjänster, hemtjänster, 
barnskydd, missbrukartjänster samt ledning och 
rådgivning som ges av socialarbetare 1 2 3 

AsVait4c För inkomstöverföringar, såsom sociala 
förmåner: 1 2 3 
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I. Socialt förtroende 
 
  Vad tänker ni om följande påståenden. 

 

 

av helt 
samma 

åsikt 

av nästan 
samma 

åsikt 

varken av 
samma eller 
annan åsikt 

av nästan 
annan 
åsikt 

eller av 
helt 

annan 
åsikt? 

AsVait5b Det är bäst att inte lita på någon. Är ni: 1 2 3 4 5 
AsVait5e I vårt samhälle litar människor på 

varandra. Är ni: 1 2 3 4 5 
AsVait5f I vårt samhälle kan man lita på  den 

offentliga makten och förvaltningen.  
Är ni: 1 2 3 4 5 

 
 

(2006)  mycket nöjd ganska nöjd varken nöjd eller 
missnöjd 

ganska 
missnöjd 

eller mycket 
missnöjd? 

Suh1a Hur nöjd är Ni med Ert 
nuvarande liv för 
närvarande:  1 2 3 4 5 

Suh1b Och den mängd fritid Ni 
har för närvarande: 1 2 3 4 5 

JOS A4 IN [Tyossa,KouTyol,PVap,HoiKotp]    
A11 
  

Och Ert nuvarande 
arbete: 1 2 3 4 5 

 
 
TÄMÄ KYSYTÄÄN UUSILTA VASTAAJILTA:  
Jatko Den här undersökningen upprepas med några års intervaller. För 

uppföljningen av resultaten är det viktigt att en del av intervjupersonerna är 
med också under den följande undersökningsomgången. Får vi spara Era 
kontaktuppgifter för en eventuell ny intervju? 

  1 Ja 
  2 Nej 
 
 
       Intervjun avslutas. Tack för intervjun. 
 


