
KYSELYLOMAKE: FSD3382 EUROPEAN VALUES STUDY 2018-2019: SUOMEN RUOTSIN-
KIELISTEN AINEISTO

QUESTIONNAIRE: FSD3382 EUROPEAN VALUES STUDY 2018-2019: SWEDISH-SPEAKING

FINNS

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/



EVS Svenskfinland
Den europeiska värderingsstudien bland svenskspråkiga i Finland

Bästa mottagare,

Du har tillsammans med 3600 andra svenskspråkiga i hela Finland blivit utvald att delta i en europeisk 
studie (European Values Study) om värderingar och identitet. Undersökningen genomförs för att öka  
kunskapen om hur man ser på viktiga livsfrågor. Det handlar t.ex. om vad som är viktigt i livet och i 
samhället, på män och kvinnors roll, eller på hur väl demokratin fungerar.

Du kan fylla i den bifogade pappersenkäten och posta den i returkuvertet (portot är betalt) eller fylla i 
webbenkäten på adressen ”http://www.helsinki.fi/evssvenskfinland”. Ange den femsiffriga serien som du 
hittar i marginalen för att logga in till webbenkäten. Vi ber dig skicka in dina svar senast den 7.12.2018.

Studien utförs av ett forskarteam vid Helsingfors universitet och bidrar med unika insikter om 
svenskspråkiga i Finland. Ditt svar är viktigt. Utan just ditt svar blir studiens resultat mindre tillförlitliga och 
bilden av värderingar bland svenskspråkiga inte fullt rättvisande. 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att delta i studien. Även om du inte har klara åsikter i alla frågor är 
ditt svar lika värdefullt. Vi lägger stor vikt vid sekretess och alla som deltar i studien förblir anonyma. Ditt 
namn kommer inte i något sammanhang att kopplas till svaren! 

Bland alla svaranden lottar vi ut 20 st. paket med två biobiljetter*.

Tack för din medverkan!

Åsa von Schoultz
Professor, Helsingfors universitet

Vi bistår dig gärna med ytterligare information gällande enkäten. På förfrågningar svarar doktorand Isak Vento eller 
universitetsforskare Staffan Himmelroos. E-mail: evssvenskfinland@helsinki.fi eller under tjänstetid per telefon 050-5560197.

Adresskälla: Befolkningsdatasystemet, Befolkningsregistercentralen, PB 123, 00531 HELSINGFORS 
*Biobiljetter kan fås till biografkedjorna Finnkino och Bio Rex samt vissa lokala biografer. 

European Values Study



>>
XX

XX
X<

<

Så här fyller du i formuläret 
De flesta frågor besvarar du genom att sätta ett kryss i en ruta 

 

 

  

. Använd helst kulspetspenna, inte tusch 
eller blyerts. Om du skulle råka sätta ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt 

 

 

   och sätt därefter ett nytt kryss i 
rätt ruta. Tycker du att en fråga känns svår att besvara kan du hoppa över den och fortsätta med nästa.   

När du är klar  
När du har fyllt i enkäten lägger du den i svarskuvertet och postar den. Portot är redan betalt.



EVS Svenskfinland

1. Vänligen ange hur viktigt vart och ett av de följande är i ditt liv. 

  Mycket viktigt Ganska viktigt Inte viktigt Inte alls viktigt Vet ej

 a) Arbete n	 n	 n	 n	 n
 b) Familj n	 n	 n	 n	 n

 c) Vänner och bekanta n	 n	 n	 n	 n
 d) Fritid n	 n	 n	 n	 n

 e) Politik n	 n	 n	 n	 n
 f) Religion n	 n	 n	 n	 n

2. Sammantaget, skulle du säga att du är: 

 n	 Mycket lycklig   n	 Ganska lycklig   n	 Inte särskilt lycklig   n	 Inte alls lycklig   n	 Vet ej

3. På det stora hela, hur skulle du beskriva ditt nuvarande hälsotillstånd? Skulle du säga att det är:

 n	 Mycket bra   n	 Bra   n	 Hyfsat   n	 Dåligt   n	 Mycket dåligt   n	 Vet ej

4.  Läs noga på följande lista av frivilliga organisationer och föreningar och ange vilka, om några, som du tillhör.

  Ja Nej Vet ej
 a) Religiös eller kyrklig organisation n	 n	 n
 b) Konst-, musik-, kultur- eller studieförening n	 n	 n

 c) Fackförening n	 n	 n
 d) Politiskt parti eller politisk förening n	 n	 n

 e) Miljörörelse, natur- eller djurskyddsförening n	 n	 n
 f) Yrkesförening n	 n	 n

 g) Idrotts- eller fritidsförening n	 n	 n
 h) Organisation för hjälp till andra eller välgörenhetsorganisation n	 n	 n

 i) Konsumentorganisation n	 n	 n
 j) Självhjälpsgrupp eller stödgrupp n	 n	 n

 k) Någon annan förening eller organisation n	 n	 n
 l) Inget av dessa n	 n	 n

5. Har du ägnat dig åt frivilligarbete under de senaste 6 månaderna?

 n	 Ja    n	 Nej    n	 Vet ej
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6.  På denna lista finns olika grupper av människor. Hittar du några på listan som du INTE skulle vilja ha som grannar?

 n	 Människor av annan etnisk härkomst
 n	 Alkoholister
 n	 Invandrare/utländsk arbetskraft 
 n	 Narkomaner
 n	 Homosexuella
 n	 Kristna
 n	 Muslimer
 n	 Judar
 n	 Romer

7. Tycker du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor eller tycker du att man inte kan vara nog försiktig 
 i umgänget med andra människor?

	 n	 Man kan lita på de flesta
 n	 Man kan inte vara nog försiktig
 n	 Vet ej

8. Hur mycket litar du på olika grupper av människor?

  Litar helt och Litar Litar inte Litar inte Vet ej
  hållet på delvis på särskilt alls på
    mycket på

 a) Din familj n	 n	 n	 n	 n
 b) De som bor i området där du bor n	 n	 n	 n	 n

 c) Människor du känner n	 n	 n	 n	 n
 d) Människor du träffar för första gången n	 n	 n	 n	 n

 e) Människor som har annan religion n	 n	 n	 n	 n
 f) Människor som har annan nationalitet n	 n	 n	 n	 n

9. Hur mycket valfrihet och självbestämmande anser du att du har över hur ditt liv blir?

 Ingen alls         Mycket stor Vet ej

	 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

10. Allmänt sett, hur tillfredsställd eller otillfredsställd är du med ditt liv som helhet just nu? 

 Otillfredsställd        Tillfredsställd Vet ej

	 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

11. Här är några aspekter i ett jobb som människor säger är viktiga. Vilka av dessa tycker du är viktiga? 

 n	 Bra betalt
 n	 Bra arbetstider
 n	 Möjlighet att ta egna initiativ
 n	 Väl tilltagen semester
 n	 Ett jobb som ger en känsla av att uträtta något
 n	 Ett arbete med ansvar
 n	 Vet ej



12. Håller du med om eller håller du inte med om följande påståenden?

  Håller absolut Håller med Varken Håller inte Håller absolut Vet ej
  med  eller med inte med
 a) För att utveckla sina talanger helt
 och hållet måste man ha ett arbete. n	 n	 n	 n	 n	 n
 b) Det är förödmjukande att ta emot
 pengar utan att behöva arbeta för dem. n	 n	 n	 n	 n	 n

 c) Människor som inte arbetar blir lata. n	 n	 n	 n	 n	 n
 d) Att arbeta är en plikt mot samhället. n	 n	 n	 n	 n	 n
 e) Arbete skall alltid komma i första hand,
 även om det innebär mindre fritid. n	 n	 n	 n	 n	 n

13. Tillhör du eller är du medlem i någon kyrka eller något religiöst samfund?

 n	 Ja
 n	 Nej  → gå till 14
 n	 Vet ej  → gå till 14

13a. Vilken kyrka eller religiöst samfund är du medlem i?

 n	 Evangelisk-lutherska kyrkan
 n	 Ortodox kyrka eller församling
 n	 Katolska kyrkan
 n	 Pingströrelsen
 n	 Frikyrkan
 n	 Jehovas vittnen
 n	 Judendom
 n	 Muslimskt samfund
 n	 Annat, ange vilket (SKRIV IN): _________________________________________________________________________
 n	 Vet ej

14.  Har du tidigare tillhört en kyrka eller religiöst samfund? 

 n	 Ja
 n	 Nej
 n	 Vet ej

15. Hur ofta besöker du kyrkan/religiösa tillställningar med undantag av bröllop, begravningar och dop nuförtiden?

 n	 Flera gånger i veckan
 n	 En gång i veckan
 n	 En gång i månaden
 n	 Bara vid speciella helgdagar
 n	 En gång om året
 n	 Mindre ofta
 n	 Aldrig, praktiskt taget aldrig
 n	 Vet ej



16. Hur ofta besökte du kyrkan/religiösa tillställningar med undantag av bröllop, begravningar och dop när du var
 12 år gammal?

 n	 Flera gånger i veckan
 n	 En gång i veckan
 n	 En gång i månaden
 n	 Bara vid speciella helgdagar
 n	 En gång om året
 n	 Mindre ofta
 n	 Aldrig, praktiskt taget aldrig
 n	 Vet ej

17. Oberoende om du går i kyrkan eller inte, skulle du säga att du är…

 n	 En religiös person
 n	 Inte en religiös person
 n	 En övertygad ateist
 n	 Vet ej

18. Tror du på något av följande?

 n	 Gud
 n	 Ett liv efter döden
 n	 Helvetet
 n	 Himlen
 n	 Vet ej

19. Tror du på reinkarnation, dvs. att vi haft tidigare liv och återföds tillbaka till den här världen igen?

	 n	 Ja
 n	 Nej
 n	 Vet ej

20. Vilket av följande påståenden kommer närmast din egen övertygelse? 

 n	 Det finns en Gud
 n	 Det finns någon slags ande eller livskraft
 n	 Jag vet inte vad jag ska tro
 n	 Jag tror egentligen inte att det finns någon ande, Gud eller livskraft
 n	 Vet ej

21. Hur viktig är Gud i ditt liv?

 Inte alls viktig             Mycket viktig Vet ej

	 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

22. Hur ofta ber du utanför religiösa tillställningar? Skulle du säga att det sker...

 n	 Varje dag
 n	 Oftare än en gång i veckan
 n	 En gång i veckan
 n	 Åtminstone en gång i månaden
 n	 Flera gånger om året
 n	 Mer sällan
 n	 Aldrig
 n	 Vet ej



23. Hur viktiga tycker du följander saker är för ett lyckligt äktenskap eller förhållande?

  Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Vet ej

 a) Trohet n	 n	 n	 n
 b) En god inkomst n	 n	 n	 n

 c) Bra bostad n	 n	 n	 n
 d) Att dela hushållssysslorna n	 n	 n	 n

 e) Barn n	 n	 n	 n
 f) Ha tid för sina egna vänner och
 för egna fritidsintressen/aktiviteter n	 n	 n	 n

24. Håller du med eller håller du inte med om följande påstående: Äktenskapet är en omodern institution.

 n	 Håller med
 n	 Håller inte med
 n	 Vet ej

25. Ange för vart och ett av följande påståenden hur mycket du håller med eller inte håller med.

  Håller absolut Håller Håller Håller absolut Vet ej
  med med inte med inte med

 a) Barnen blir lidande när deras mamma lönearbetar n	 n	 n	 n	 n

 b) Det är nog bra med förvärvsarbete men vad de flesta
 kvinnor egentligen vill ha är ett hem och barn n	 n	 n	 n	 n

 c) På det hela taget blir familjelivet lidande
 när kvinnan heltidsarbetar n	 n	 n	 n	 n
 d) Mannens uppgift är att tjäna pengar; kvinnans
 uppgift är att ta hand om hem och familj n	 n	 n	 n	 n

 e) På det hela taget, är män bättre politiska ledare än kvinnor n	 n	 n	 n	 n

 f) En universitetsutbildning är viktigare för
 en pojke än för en flicka n	 n	 n	 n	 n

 g) I stort sett är män bättre lämpade att
 vara företagsledare än kvinnor n	 n	 n	 n	 n

 h) Att mina föräldrar ska vara stolta över mig är
 (eller har varit) bland det viktigaste i mitt liv n	 n	 n	 n	 n

26. Ange för följande påståenden hur mycket du håller med eller inte håller med.

   Håller absolut Håller Varken Håller inte Håller absolut Vet ej
  med med eller med inte med

 a) När det är ont om arbete bör arbetsgivarna 
 välja finländare framför invandrare n	 n	 n	 n	 n	 n
 b) När det är ont om arbete har män
 större rätt till arbete än vad kvinnor har n	 n	 n	 n	 n	 n



27. Håller du med eller håller du inte med om följande påståenden?

   Håller absolut Håller Varken Håller Håller absolut Vet ej
  med med eller inte med inte med

 a) Homosexuella par är lika bra föräldrar som
 andra par n	 n	 n	 n	 n	 n

 b) Det är en plikt gentemot samhället att få barn n	 n	 n	 n	 n	 n

 c) Vuxna barn har en skyldighet att ta hand om sina
 föräldrar när de behöver långvarig omsorg n	 n	 n	 n	 n	 n

28. Här är en lista på egenskaper som barn kan uppmuntras att lära sig hemma. Vilka fem anser du vara särskilt önskvärda för
 ett barn att ha? Välj högst fem!

 n	 Väluppfostrat beteende n	 Sparsamhet, att vara sparsam med pengar och saker
 n	 Självständighet n	 Beslutsamhet, uthållighet
 n	 Hårt arbete n	 Religiös tro
 n	 Ansvarskänsla n	 Osjälviskhet
 n	 Fantasi n	 Lydnad
 n	 Tolerans och respekt för andra människor n	 Vet ej
 
 
29. Hur intresserad är du av politik? 

 n	 Mycket intresserad
 n	 Ganska intresserad
 n	 Inte särskilt intresserad
 n	 Inte alls intresserad
 n	 Vet ej

30. Härnäst räknas några olika former av politiskt deltagande. Har du själv GJORT någon av dessa saker eller skulle du kunna
 TÄNKA dig att göra någon av dem?

  Har gjort Kan tänkas göra Skulle aldrig göra Vet ej

 a) Skriva på en namninsamling n	 n	 n	 n
 b) Skriva under ett medborgarinitiativ n	 n	 n	 n

 c) Delta i bojkotter, köpstrejker n	 n	 n	 n
 d) Delta i lagliga demonstrationer n	 n	 n	 n
 e) Delta i olovliga strejker n	 n	 n	 n
 f) Kontakta eller försöka kontakta en politiker
 eller tjänsteman för att uttrycka min åsikt n	 n	 n	 n
 g) Donera eller samla pengar för politisk
 eller samhällelig verksamhet n	 n	 n	 n
 h) Delta i en politisk diskussionsgrupp på internet n	 n	 n	 n

31. När det gäller politik talar man ofta om vänster och höger. Hur skulle du generellt sett vilja placera dig själv
 på den här skalan?

 Vänster         Höger Vet ej

	 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n



32a. Härnäst följer motsatta åsikter i några olika frågor. Ange din åsikt på skalorna nedan.

 Människor bör ta större Staten bör ta större ansvar 
 ansvar för att försörja sig själva för att alla får vad de behöver Vet ej

 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

32b. Arbetslösa bör vara tvungna att ta vilket   
 jobb som helst eller bli av med  Arbetslösa ska ha rätt att 
 sin arbetslöshetsersättning vägra att ta jobb de inte vill ha Vet ej

 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

32c. Konkurrens är bra Konkurrens är skadligt Vet ej

 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

32d. Folks inkomster bör bli mer lika  Individuella ansträngningar 
   behöver löna sig mer Vet ej

 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

32e. Privat ägande av företag Statligt ägande av företag 
 och industrier bör öka och industrier bör öka Vet ej

 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

33. Man talar ibland om vilka mål Finland borde ha för de kommande 10 åren. Ange vilket av dessa som du själv skulle
 tycka var viktigast.

	 n	 En hög ekonomisk tillväxt
 n	 Säkra att Finland har ett starkt försvar
 n	 Se till att folk har mer att säga till om på jobbet och i lokala frågor
 n	 Försöka göra städer och landskap vackrare
 n	 Vet ej

33a. Och vilket skulle vara näst viktigast? 

	 n	 En hög ekonomisk tillväxt

	 n	 Säkra att Finland har ett starkt försvar

	 n	 Se till att folk har mer att säga till om på jobbet och i lokala frågor

	 n	 Försöka göra städer och landskap vackrare

	 n	 Vet ej

34. Om du måste välja, vilken av följande saker skulle du säga är viktigast?

	 n	 Att upprätthålla ordningen i samhället
 n	 Att ge folk mer att säga till om i politiskt beslutsfattande
 n	 Att bekämpa prisökningar
 n	 Att skydda yttrandefriheten
 n	 Vet ej



35. Och vad skulle vara näst viktigast?

 n	 Att upprätthålla ordningen i samhället
 n	 Att ge folk mer att säga till om i politiskt beslutsfattande
 n	 Att bekämpa prisökningar
 n	 Att skydda yttrandefriheten
 n	 Vet ej

36. Vi hoppas givetvis att det inte blir något krig, men om det skulle bli så, skulle du vara beredd att strida för ditt land?

 n	 Ja
 n	 Nej
 n	 Vet ej

37. Här är två förändringar i vårt sätt att leva som skulle kunna inträffa under den närmaste framtiden. Vad tycker du om
 dessa eventuella förändringar?

  Bra Dåligt Spelar inte Vet ej
    någon roll

 a) Minskad betydelse för arbete i våra liv n	 n	 n	 n
 b) Större respekt för auktoriteter n	 n	 n	 n

38. Hur stort förtroende har du för följande instanser? 

    Mycket stort Ganska stort  Inte särskilt Inget för- Vet ej
  förtroende förtroende stort förtroende troende alls

 a) Kyrkan n	 n	 n	 n	 n
 b) Försvaret n	 n	 n	 n	 n

 c) Utbildningsväsendet n	 n	 n	 n	 n
 d) Tidningarna n	 n	 n	 n	 n

 e) Fackföreningarna n	 n	 n	 n	 n
 f) Polisen n	 n	 n	 n	 n

 g) Riksdagen n	 n	 n	 n	 n
 h) Statliga myndigheter n	 n	 n	 n	 n

 i) Socialförsäkringssystemet (sjukdagpenning,
 pension, föräldrapenning osv.) n	 n	 n	 n	 n
 j) EU n	 n	 n	 n	 n

 k) FN n	 n	 n	 n	 n
 l) Sjukvården n	 n	 n	 n	 n

 m) Rättsväsendet, domstolar, åklagare n	 n	 n	 n	 n
 n) Stora företag n	 n	 n	 n	 n

 o) Miljöorganisationer n	 n	 n	 n	 n
 p) Politiska partier n	 n	 n	 n	 n

 q) Regeringen n	 n	 n	 n	 n
 r) Sociala medier (t.ex. Facebook,
 Twitter, Instagram, Snapchat osv) n	 n	 n	 n	 n



39. Hur nödvändiga anser du att följande egenskaper är för att ett land kan sägas vara demokratiskt?
 Använd skalan där 1 betyder ”inte alls en nödvändig egenskap för en demokrati” och 10 betyder att det “definitivt är
 en nödvändig egenskap för en demokrati”.
    Demo-
  Inte en nödvändig egenskap En nödvändig egenskap krati-
  i en demokrati i en demokrati vidrigt Vet ej
 a) Att staten beskattar 
 de rika och ger stöd
 till de fattiga n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n n
 b) Att religiösa ledare
 tolkar lagarna n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n n

 c) Att folket väljer sina
 ledare i fria val n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n n
 d) Att de som är arbetslösa
 får arbetslöshetsunder-
 stöd från staten n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n n

 e) Att militären tar över
 makten när regeringen
 är inkompetent n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n n
 f) Att medborgerliga
 rättigheter skyddar folk
 från förtryck från staten n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n n

 g) Att staten utjämnar
 inkomster n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n n
 h) Att folk lyder sina
 ledare n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n n

 i) Att kvinnor har samma
 rättigheter som män n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n n

40. Hur viktigt är det för dig att leva i ett land som styrs demokratiskt? 

 Inte alls         Mycket 
 viktig         viktig Vet ej

	 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

41. Hur pass demokratiskt styrt tycker du detta land är i dag?

 Inte alls         Helt och hållet 
 demokratiskt        demokratiskt Vet ej

	 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

 
42. Hur nöjd är du med hur det politiska systemet fungerar i Finland nuförtiden?

 Inte alls nöjd Helt och hållet nöjd Vet ej

	 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n



43. Härnäst beskrivs några olika politiska system. Hur bra tycker du dessa skulle vara för att styra Finland?

    Mycket bra Ganska bra  Ganska Mycket Vet ej
    dåligt dåligt
 a) Att ha en stark ledare som inte behöver
 bekymra sig om riksdag och politiska val n	 n	 n	 n	 n
 b) Att låta experter, och inte riksdag och regering,
 besluta vad de anser vara bäst för landet n	 n	 n	 n	 n

 c) Att låta försvarsmakten bestämma n	 n	 n	 n	 n
 d) Att ha ett demokratiskt politiskt system n	 n	 n	 n	 n

44. Vänligen svara för vart och ett av de följande alternativen om du tycker att det alltid kan rättfärdigas, aldrig kan
 rättfärdigas eller någonting mitt emellan.

  Kan aldrig rättfärdigas Kan alltid rättfärdigas Vet ej

 a) Att göra anspråk
 på sociala förmåner
 som du inte har rätt till n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n	
 b) Att skattefuska om
 du har möjlighet n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

 c) Att använda drogerna
 marijuana eller hasch? n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n
 d) Att någon tar emot en
 muta i sitt arbete? n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

 e) Abort n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n
 f) Dödshjälp, dvs. att förkorta
 livet för en obotligt sjuk n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

 g) Självmord n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n
 h) Att ha tillfälliga sexuella
 förbindelser n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

 i) Låta bli i att betala biljett
 när man åker buss, tåg
 eller tunnelbana n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n
 j) Prostitution n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

 k) Konstgjord befruktning
 eller provrörsbefruktning
 (IVF) n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n
 l) Politiskt motiverat våld n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

 m) Dödsstraff n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

45. Kan du säga hur nära samhörighet du känner med…?

  Mycket nära Nära Inte särskilt nära Inte alls nära Vet ej

 a) Din ort eller stad n	 n	 n	 n	 n
 b) Ditt landskap n	 n	 n	 n	 n

 c) Svenskfinland n	 n	 n	 n	 n
 d) Finland n	 n	 n	 n	 n

 e) Europa n	 n	 n	 n	 n
 f) Världen n	 n	 n	 n	 n



46. Är du finsk medborgare?

 n	 Ja
 n	 Nej → 48
 n	 Vet ej → 48

47. Hur stolt är du över att vara finsk medborgare?

 n	 Mycket stolt
 n	 Ganska stolt
 n	 Inte särskilt stolt
 n	 Inte alls stolt
 n	 Vet ej

47a. Hur stolt är du över att vara finlandssvensk?

 n	 Mycket stolt
 n	 Ganska stolt
 n	 Inte särskilt stolt
 n	 Inte alls stolt
 n	 Vet ej

48.  Brukar du rösta i olika val?

  Alltid Vanligtvis Aldrig Vet ej Ej röstberättigad

 a) Kommunalval n	 n	 n	 n	 n
 b) Riksdagsval n	 n	 n	 n	 n

 c) Presidentval n	 n	 n	 n	 n
 d) Europaparlamentsval n	 n	 n	 n	 n

49. Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med? 

 n	 Centern i Finland (C)
 n	 Samlingspartiet (Saml)
 n	 Finlands socialdemokratiska parti (SDP)
 n	 Sannfinländarna (Sannf)
 n	 Vänsterförbundet (VF)
 n	 Gröna förbundet (Gröna)
 n	 Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
 n	 Kristdemokraterna i Finland (KD)
 n	 Annat parti, ange vilket (SKRIV IN): ____________________________________________________________________
 n	 Vet ej

49a. Är det något ytterligare parti som du sympatiserar med? 

 n	 Centern i Finland (C)
 n	 Samlingspartiet (Saml)
 n	 Finlands socialdemokratiska parti (SDP)
 n	 Sannfinländarna (Sannf)
 n	 Vänsterförbundet (VF)
 n	 Gröna förbundet (Gröna)
 n	 Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
 n	 Kristdemokraterna i Finland (KD)
 n	 Annat parti, ange vilket (SKRIV IN): ____________________________________________________________________
 n	 Vet ej



49b. Om riksdagsvalet hölls nu, vilket partis kandidat skulle du rösta på?

 n	 Centern i Finland (C)
 n	 Samlingspartiet (Saml)
 n	 Finlands socialdemokratiska parti (SDP)
 n	 Sannfinländarna (Sannf)

	 n	 Vänsterförbundet (VF)
 n	 Gröna förbundet (Gröna)
 n	 Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
 n	 Kristdemokraterna i Finland (KD)
 n	 Annat parti, ange vilket (SKRIV IN): ____________________________________________________________________
 n	 Skulle inte rösta
 n	 Har inte rösträtt
 n	 Vet ej

50. Enligt dig hur ofta förekommer följande saker vid finska val?

    Väldigt ofta Rätt ofta  Mer sällan Väldigt sällan Vet ej

 a) Att röster räknas korrekt n	 n	 n	 n	 n
 b) Att oppositionens kandidater hindras från
 att ställa upp i val n	 n	 n	 n	 n

 c) Att TV-nyheterna favoriserar regeringspartierna n	 n	 n	 n	 n
 d) Att väljare mutas n	 n	 n	 n	 n

 e) Att journalister bevakar val på ett rättvist sätt n	 n	 n	 n	 n
 f) Att rika personer köper valresultat n	 n	 n	 n	 n

 g) Att väljare hotas med våld vid vallokalerna n	 n	 n	 n	 n

51. Hur bedömer du att invandringen har påverkat Finlands utveckling? Utvecklingen har...

	 n	 Blivit mycket bättre
 n	 Blivit delvis bättre
 n	 Varken sämre eller bättre
 n	 Blivit delvis sämre
 n	 Blivit mycket sämre
 n	 Vet ej

52. Härnäst följer några motsatta åsikter om invandrare. Ange din åsikt på skalorna nedan.

52a. Invandrare tar jobb från finländare Invandrare tar inte 
   jobb från finländare Vet ej

 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

52b. Invandrare förvärrar landets Invandrare förvärrar inte  
  problem med kriminalitet landets problem med kriminalitet Vet ej

 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

52c. Invandrare tär på Invandrare tär inte  
 landets välfärdssystem på landets välfärdssystem Vet ej

 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n



52d. Det är bättre att invandrare Det är bättre om invandrare inte  
 behåller sina egna seder och traditioner behåller sin egna seder och traditioner Vet ej

 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

53. Hur viktigt tycker du att var och en av följande är för att räknas som äkta finländsk?

    Mycket Ganska viktigt Inte Inte alls Vet ej
  viktigt  viktigt viktigt
 a) Att ha fötts i Finland n	 n	 n	 n	 n
 b) Att respektera Finlands politiska institutioner  och lagar n	 n	 n	 n	 n

 c) Att vara av finländsk härkomst, att ha finländsk släkt n	 n	 n	 n	 n
 d) Att kunna tala finska/svenska n	 n	 n	 n	 n

 e) Att dela finländsk kultur n	 n	 n	 n	 n

54. Hur viktigt tycker du att vart och ett av följande är för att vara europé?

  Mycket Ganska viktigt Inte Inte alls Vet ej
  viktigt  viktigt viktigt

 a) Att var född i Europa n	 n	 n	 n	 n
 b) Att vara av europeisk härkomst, att ha europeisk släkt n	 n	 n	 n	 n

 c) Att vara kristen n	 n	 n	 n	 n
 d) Att dela europeisk kultur n	 n	 n	 n	 n

55. Vad tycker du om utvidningen av den Europeiska unionen (EU)?

 Borde utvidgas ännu mer Utvidgningen har redan gått för långt Vet ej

 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

56. Håller du med eller håller du inte med om följande påståenden?

   Håller absolut Håller med Varken Håller inte Håller absolut Vet ej
  med  eller med inte med

 a) Jag skulle ge en del av min inkomst
 om jag vore säker på att pengarna
 användes för att hindra miljöförstöring n	 n	 n	 n	 n	 n

 b) Det är för svårt för någon som jag att
 göra så mycket för miljön n	 n	 n	 n	 n	 n

 c) Det finns viktigare saker att göra i livet
 än att skydda miljön n	 n	 n	 n	 n	 n

 d) Det är ingen mening med att jag gör
 vad jag kan för miljön om inte andra
 gör samma sak n	 n	 n	 n	 n	 n

 e) Många påståenden om miljöhot
 är överdrivna n	 n	 n	 n	 n	 n



57. Här är två påståenden som ibland förekommer när man diskuterar miljön och ekonomisk tillväxt. Vilket av dem kommer
 närmast din egen åsikt?

 n	 Att skydda miljön ska ges prioritet, även om det orsakar en långsammare ekonomisk tillväxt och förlust av några
 arbetstillfällen.

 n	 Ekonomisk tillväxt och skapandet av arbetstillfällen ska ges högst prioritet, även om miljön kommer till skada en del.
 n	 Vet ej

58. Tycker du att finska myndigheter bör ha rätt eller inte bör ha rätt att göra följande:

    Bör definitivt Bör antagligen Bör antagligen Bör definitivt Vet ej
  ha rätt ha rätt inte ha rätt inte ha rätt
  att göra att göra att göra att göra

 a) Att ha kameraövervakning
 på offentliga platser n	 n	 n	 n	 n
 b) Att övervaka all e-post och annan
 information som utbyts över internet n	 n	 n	 n	 n
 c) Samla information om vem som helst som bor
 i Finland utan att de får veta detta n	 n	 n	 n	 n

59. Hur ofta följer du politik...

  Varje dag Flera gånger En eller ett Mer sällan Aldrig Vet ej
   i veckan par gånger  
    i veckan

 a) ...på tv n	 n	 n	 n	 n	 n
 b) ...på radio n	 n	 n	 n	 n	 n

 c) ...i dagstidningarna n	 n	 n	 n	 n	 n
 d) ...på sociala medier
 (t.ex. Facebook, Twitter, Snapchat,
 Instagram osv) n	 n	 n	 n	 n	 n

60. I vilken utsträckning bryr du dig om levnadsförhållandena för följande grupper?

  Väldigt mycket Mycket I en viss Lite Inte alls Vet ej
    utsträckning  

 a) Människor i ditt kvarter, närområde n	 n	 n	 n	 n	 n
 b) Människor i din hembygd n	 n	 n	 n	 n	 n

 c) Finlandssvenskar n	 n	 n	 n	 n	 n
 d) Finländare n	 n	 n	 n	 n	 n

 e) Européer n	 n	 n	 n	 n	 n
 f) Alla människor i hela världen n	 n	 n	 n	 n	 n

61. Hur mycket bryr du dig om levnadsförhållandena för följande grupper i Finland?

  Väldigt mycket Mycket I en viss Lite Inte alls Vet ej
    utsträckning  

 a) Äldre människor n	 n	 n	 n	 n	 n
 b) Arbetslösa n	 n	 n	 n	 n	 n

 c) Invandrare n	 n	 n	 n	 n	 n
 d) Sjuka och funktionshindrade, handikappade n	 n	 n	 n	 n	 n



62. Vad bör samhället tillhandahålla? Vänligen ange hur viktigt vart och ett av följande är för dig:

    Mycket Ganska Inte viktigt Inte alls Vet ej
  viktigt viktigt  viktigt

 a) Att ta bort stora inkomstskillnader
 mellan medborgarna n	 n	 n	 n	 n
 b) Att se till att alla får sina grundläggande
 behov av mat, bostad, kläder, utbildning
 och hälsa tillgodosedda n	 n	 n	 n	 n

 c) Att erkänna den enskildes prestationer
 och meriter n	 n	 n	 n	 n
 d) Att skydda mot terrorism n	 n	 n	 n	 n

63.  Härnäst följer tre påståenden angående välfärdsservice (utbildning, hälsovård, äldreomsorg etc.) på svenska i Finland.
 Vad anser du om dessa påståenden?

 Helt av annan åsikt Helt av samma åsikt Vet ej
 a) Tillgången till välfärdsservice
 på svenska i Finland är god. n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

 b) Välfärdsservicen i Finland är
 av högre kvalitet på finska än
 på svenska. n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n
 
 c) Det spelar ingen roll om
 man får välfärdsservice på svenska
 i Finland så länge servicen är god. n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10 n

64. Har du varit bosatt utomlands?

 n	 Nej, eller endast en kortare tid
 n	 Ja, 1–5 år
 n	 Ja, 6–10 år
 n	 Ja, 11–20 år
 n	 Ja, mer än 20 år

65. Hur bra anser du dig kunna finska?

 Inte alls   Fullständigt

	 n	1 n	2 n	3 n	4 n	5 n	6 n	7 n	8 n	9 n	10

66. Vilket språk pratar du oftast med din/dina

  Svenska Finska Engelska Annat Inte relevant

 Make/maka/partner/sambo n	 n	 n	 n	 n
 Barn n	 n	 n	 n	 n
 Mor n	 n	 n	 n	 n
 Far n	 n	 n	 n	 n
 Arbetskamrater n	 n	 n	 n	 n
 Vänner n	 n	 n	 n	 n



Bakgrundsfrågor
67. Ditt kön

 n	 Man    n	 Kvinna    n	 Vill inte ange

68. Kan du vänligen tala om vilket år är du född?

 

69. Är du född i Finland?

 n	 Ja  →  72    n	 Nej  →  70    n	 Vet ej  →  72

70. I vilket land är du född?

 _________________________________________________________________________

71. Kan du berätta vilket år du först kom till Finland?  ______________________________
 

72. Är din pappa född i Finland?

 n	 Ja  →  74    n	 Nej  →  73    n	 Vet ej  →  74

73. Om nej, i vilket land är din pappa född? ___________________________________________________________________
 

74. Är din mamma född i Finland?

 n	 Ja  →  76    n	 Nej  →  75    n	 Vet ej  →  76

75. I vilket land är din mamma född? _________________________________________________________________________

76. Vilket är ditt nuvarande civilstånd?
 n	 Gift
 n	 Registrerat partnerskap
 n	 Änka/änkling (för dig som tidigare varit gift eller i registrerat partnerskap, ej fd sambo)  →  78
 n	 Frånskild (för dig som tidigare varit gift eller i registrerat partnerskap, ej fd sambo)  →  78
 n	 Separerad (från maka/make eller registrerad partner, ej fd sambo)  →  78
 n	 Har aldrig varit gift eller i registrerat partnerskap  →  78
 n	 Vet ej  →  78

77.  För dig som är gift eller registrerad partner med någon, bodde ni ihop innan ni gifte er/registrerade ert partnerskap?

 n	 Ja  →  80    n	 Nej  →  80    n	 Vet ej  →  80

78. Är du sambo med någon?

 n	 Ja  →  80    n	 Nej    n	 Vet ej

79. Har du ett fast förhållande med någon?

 n	 Ja    n	 Nej    n	 Vet ej



80. Bor du tillsammans med dina föräldrar eller svärföräldrar?

 n	 Nej
 n	 Ja, med egen förälder/egna föräldrar
 n	 Ja, med svärförälder/svärföräldrar
 n	 Ja, både med egna föräldrar och svärföräldrar
 n	 Vet ej

81. Hur många barn har du? Vänligen ange hur många av dem som bor i ditt hushåll och hur många som bor någon annanstans:
 
 Antal barn som bor i hushållet _____________________________________________
 
 Antal barn som bor utanför hushållet _______________________________________
 

82. Inkluderat dig själv, hur många, bor regelbundet i ditt hushåll? ______________________________

83. Vilken ålder har den yngsta personen i ditt hushåll? ______________________________

84. Vid vilken ålder slutförde du din högsta utbildning?   →  85

 _____________________________________________________________________

84a.  Du som inte ännu studerat färdigt, vid vilken ålder förväntar du dig slutföra din högsta utbildning?

 _____________________________________________________________________

85. Vilken är den högsta utbildningsnivå du har uppnått? 

 n	 Ej avslutad Folkskola / Grundskola
 n	 Avslutad Folkskola / Grundskolas lågstadium
 n	 Avslutad grundskolas högstadium / Mellanskola
 n	 Gymnasium, studentexamen
 n	 Yrkesexamen
 n	 Både studentexamen och yrkesexamen
 n	 Specialyrkesexamen
 n	 Yrkesexamen, institutnivå
 n	 Yrkeshögskoleexamen
 n	 Lägre högskoleexamen eller kandidatexamen
 n	 Högre yrkeshögskoleexamen
 n	 Högre högskoleexamen
 n	 Licentiatexamen
 n	 Doktorsexamen
 n	 Annan
 n	 Vet ej



86. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 

 n	 Anställd, arbetar 30 timmar i veckan eller mer  →  88
 n	 Anställd, arbetar mindre än 30 timmar i veckan  →  88
 n	 Är egenföretagare  →  88
 n	 Militärtjänst  →  87
 n	 Pensionär  →  87
 n	 Sköter om hemmet  →  87
 n	 Student  →  87
 n	 Arbetslös  →  87
 n	 Förtidspension, sjukdagpenning eller motsvarande  →  87
 n	 Annat, ange vad (SKRIV UT):  _________________________________________________ →  87
 n	 Vet ej  →  87

87. I ditt senaste jobb var du anställd (antingen hel- eller deltid) eller var du egenföretagare?

 n	 Anställd
 n	 Egenföretagare
 n	 Har aldrig haft ett betalt jobb  →  92
 n	 Vet ej  →  92

88. Vilken är eller var titeln på ditt huvudsakliga jobb?

 ____________________________________________________________________________________________________

Följande fråga är enbart för dig som angav ”egenföretagare” i fråga 86 eller fråga 87.

89. Hur många anställda har/hade du?

 n	 Inga  →  92
 n	 1–9  →  92
 n	 10–24  →  92
 n	 25 eller fler  →  92
 n	 Vet ej  →  92

Följande fråga är enbart för dig som angav ”Arbetar 30 timmar i veckan eller mer”, ”Arbetar mindre än 30 timmar i veckan” i fråga 
86 eller ”Anställd” i fråga 87.

90. Om du är/var anställd, har/hade du en arbetsledande ställning?

 n	 Ja    n	 Nej  →  91    n	 Vet ej  →  91

90a. Hur många andra anställda har/hade du under dig?

 n	 1–9
 n	 10–24
 n	 25 eller fler
 n	 Vet ej

91. Vilken typ av organisation arbetar du för?

 n	 Offentlig sektor, myndighet
 n	 Privat företag eller privat industri
 n	 En icke vinstdrivande organisation (kooperativ, ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse)
 n	 Vet ej



Om du inte bor med en make/maka/partner eller sambo, gå till fråga 100

92. Är din make/maka/partner eller sambo född i Finland?

 n	 Ja  →  93    n	 Nej    n	 Vet ej  →  93

92a. I vilket land är din make/maka/partner eller sambo född?

 ____________________________________________________________________________________________________

93. Vilken är den högsta utbildningsnivå din make/maka/partner eller sambo har uppnått?

 n	 Ej avslutad Folkskola / Grundskola
 n	 Avslutad Folkskola / Grundskolas lågstadium
 n	 Avslutad grundskolas högstadium / Mellanskola
 n	 Gymnasium, studentexamen
 n	 Yrkesexamen
 n	 Både studentexamen och yrkesexamen
 n	 Specialyrkesexamen
 n	 Yrkesexamen, institutnivå
 n	 Yrkeshögskoleexamen
 n	 Lägre högskoleexamen eller kandidatexamen
 n	 Högre yrkeshögskoleexamen
 n	 Högre högskoleexamen
 n	 Licentiatexamen
 n	 Doktorsexamen
 n	 Annan
 n	 Vet ej

94. Har din make/maka/partner eller sambo för närvarande en anställning? Välj en sysselsättning som passar på din make/
 maka/partner eller sambo

 n	 Anställd, arbetar 30 timmar i veckan eller mer  →  96
 n	 Anställd, arbetar mindre än 30 timmar i veckan  →  96
 n	 Är egenföretagare  →  96
 n	 Militärtjänst  →  95
 n	 Pensionär  →  95
 n	 Sköter om hemmet  →  95
 n	 Student  →  95
 n	 Arbetslös  →  95
 n	 Förtidspension, sjukdagpenning eller motsvarande  →  95
 n	 Annat, ange vad (SKRIV UT): ________________________________________  →  95
 n	 Vet ej  →  95

95 I hans/hennes senaste jobb var han/hon anställd (på hel- eller deltid) eller var han/hon egenföretagare?

 n	 Anställd
 n	 Egenföretagare
 n	 Har aldrig varit anställd  →  100
 n	 Vet ej  →  100

96. Vilken är eller var titeln på din make/maka/partner eller sambos huvudsakliga jobb?

  _____________________________________________________________________________________________________
 



97. Om din make/maka/partner eller sambo är/var egenföretagare, hur många anställda har/hade han/hon?

 n	 Inga  →  100
 n	 1–9  →  100
 n	 10–24  →  100
 n	 25 eller fler  →  100
 n	 Vet ej  →  100

98. Om din make/maka/partner/sambo är för närvarande anställd eller var i sitt senaste jobb anställd,
 har eller hade han/hon en arbetsledande ställning?

 n	 Ja  →  99     n	 Nej  →  100     n	 Vet ej  →  100

99. Hur många anställda har/hade han/hon under sig?

 n	 1–9    n	 10–24     n	 25 eller fler    n	 Vet ej

100. Har du under de senaste 5 åren varit arbetslös mer än 3 månader i sträck?

 n	 Ja     n	 Nej     n	 Vet ej

101. Har du vid något tillfälle varit beroende av utkomststöd från socialtjänsten under de senaste 5 åren?
 Utkomststöd avser ej arbetslöshetsersättning eller andra typer av bidrag eller pensioner

 n	 Ja       n	 Nej     n	 Vet ej

102. Vilken inkomstgrupp tillhör ditt hushåll om du räknar in alla löner, pensioner, bidrag i hushållet och gör en uppskattning
 av er inkomst i euro efter skatt per månad. Om du inte vet exakt gör en uppskattning.

  MEDELINKOMST/vecka MEDELINKOMST/månad MEDELINKOMST/år

 n	 0-280 0-110 0-13500
 n	 281-350 1101-1400 13501-16800
 n	 351-450 1401-1800 16801-2100
 n	 451-550 1801-2200 21001-26000
 n	 551-650 2201-2600 26001-31700
 n	 651-800 2601-3200 31701-38400
 n	 801-950 3201-3800 38401-46100
 n	 951-1150 3801-4600 46101-54800
 n	 1151-1400 4601-5700 54801-68500
 n	 1401- 5701- 68501-
 n	 Vet ej



103. Vilken är den högsta utbildningsnivå din pappa har uppnått?

 n	 Ej avslutad Folkskola / Grundskola
 n	 Avslutad Folkskola / Grundskolas lågstadium
 n	 Avslutad grundskolas högstadium / Mellanskola
 n	 Gymnasium, studentexamen
 n	 Yrkesexamen
 n	 Både studentexamen och yrkesexamen
 n	 Specialyrkesexamen
 n	 Yrkesexamen, institutnivå
 n	 Yrkeshögskoleexamen
 n	 Lägre högskoleexamen eller kandidatexamen
 n	 Högre yrkeshögskoleexamen
 n	 Högre högskoleexamen
 n	 Licentiatexamen
 n	 Doktorsexamen
 n	 Annan
 n	 Vet ej

104.  Vilken är den högsta utbildningsnivå din mamma har uppnått?

 n	 Ej avslutad Folkskola / Grundskola
 n	 Avslutad Folkskola / Grundskolas lågstadium
 n	 Avslutad grundskolas högstadium / Mellanskola
 n	 Gymnasium, studentexamen
 n	 Yrkesexamen
 n	 Både studentexamen och yrkesexamen
 n	 Specialyrkesexamen
 n	 Yrkesexamen, institutnivå
 n	 Yrkeshögskoleexamen
 n	 Lägre högskoleexamen eller kandidatexamen
 n	 Högre yrkeshögskoleexamen
 n	 Högre högskoleexamen
 n	 Licentiatexamen
 n	 Doktorsexamen
 n	 Annan
 n	 Vet ej

105. När du var 14 år var din pappa anställd eller företagare?

 n	 Anställd
 n	 Egenföretagare
 n	 Ingendera
 n	 Vet ej

106. När du var 14 år var din mamma anställd eller företagare?

 n	 Anställd
 n	 Egenföretagare
 n	 Ingendera
 n	 Vet ej



107. När du var 14 år, vilken av följande yrkesgrupper tillhörde den av dina föräldrar som tjänade mest?

 n	 Profession (exempel: läkare, lärare, konstnär, revisor, sjuksköterska)
 n	 Högre tjänsteman (exempel: bankchef, chef inom större företag, hög tjänsteman på myndighet/inom kommun)
 n	 Kontorsanställd/tjänsteman (exempel: sekreterare, handläggare, tjänsteman inom offentlig sektor)
 n	 Försäljning (exempel: butiksägare, butikssäljare, försäkringssäljare, inköpare)
 n	 Servicesektor (exempel: restaurangägare, kypare, frisör, vårdare, polis)
 n	 Yrkesarbetare (exempel: motormekaniker, tryckare, skräddare/sömmerska, elektriker)
 n	 Arbetare (exempel: murare, busschaufför, snickare, timmerman, plåtslagare, bagare)
 n	 Arbetare utan särskild yrkesutbildning (exempel: bud, fabriksarbetare (utan särskild utbildning), städare)
 n	 Lantarbetare (exempelvis: lantarbetare, traktorförare)
 n	 Lantbrukare, jordbrukare med egen gård
 n	 Vet ej

108. Om du ser tillbaka på dina föräldrar när du var 14 år, kan du säga om följande beskrivningar ger en korrekt bild av dem?

  Ja I viss mån Till liten del Nej Vet ej

 a) Min mamma tyckte om att läsa böcker n	 n	 n	 n	 n
 b) Hemma diskuterade jag politik med min mamma n	 n	 n	 n	 n

 c) Min mamma tyckte om att följa nyheterna n	 n	 n	 n	 n
 d) Min förälder/mina föräldrar hade problem
 med ekonomin n	 n	 n	 n	 n

 e) Min pappa tyckte om att läsa böcker n	 n	 n	 n	 n
 f) Hemma diskuterade jag politik med min pappa n	 n	 n	 n	 n

 g) Min pappa tyckte om att följa nyheterna n	 n	 n	 n	 n
 h) Min förälder/mina föräldrar hade problem med att
 skaffa nya saker om de hade gått sönder n	 n	 n	 n	 n

Stort tack för din medverkan!


