
KYSELYLOMAKE: FSD3464 TERVEYS JA POLIITTINEN KIINNITTYMINEN 2016

QUESTIONNAIRE: FSD3464 HEALTH AND POLITICAL ENGAGEMENT 2016

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

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.



De personer som bearbetar undersökningsmaterial är bundna av tystnadsplikt. Alla insamlade 

uppgifter behandlas konfidentiellt. De insamlade uppgifterna planeras att slås samman med 

uppgifter som myndigheterna samlar in i andra sammanhang. Sådana uppgifter är t.ex. 

civilstånd, utbildning och inkomster. 

Enskilda uppgiftslämnare kan inte identifieras på basis av de undersökningsresultat och 

tabeller som kommer att publiceras. Alla identifikationsuppgifter som gäller enskilda 

uppgiftslämnare tas bort innan materialet överlåts för forskningsändamål. 

 

 

1. Vilket år är du född? 

2. Är du 1: man 2: kvinna? 

3. Vad är ditt modersmål? 1: finska 2: svenska 3: annat 

4. Hur intresserad är du av politik? 1: mycket intresserad 2: ganska intresserad 3: inte 

särskilt intresserad 4: inte alls intresserad 

5. FILTER: En del människor röstar inte av en eller annan anledning. Röstade du i det 

senaste riksdagsvalet i april 2015? 1: ja 2: nej 3: ej röstberättigad 

[Om 5 = 1 ] 

5_1 Vilket parti representerade den kandidat som du röstade på? 1: Centern 2: 

Sannfinländarna 3: Samlingspartiet 4: Socialdemokraterna 5: De gröna 6: 

Vänsterförbundet 7: Svenska folkpartiet 8: Kristdemokraterna 9: Annat parti 

6. Vad anser du om det följande påståendet: Det är en medborgerlig plikt att rösta? Är du 1: 

helt av samma åsikt 2: delvis av samma åsikt 3: delvis av annan åsikt 4: helt av annan 

åsikt 

7. Tog något parti eller någon kandidat kontakt med dig personligen, till exempel på gatan 

eller via internet inför förra riksdagsvalet? 1: ja, många gånger 2: ja, några gånger 3: ja, 

en gång 4: nej 

8. Det finns olika sätt att delta i samhället. Har du under de senaste 12 månaderna gjort 

något av följande? (ja, nej) 



8_1: kontaktat en politiker eller offentlig tjänsteman 

8_2: varit verksam i ett politiskt parti eller en aktionsgrupp? 

8_3: varit verksam i annan organisation eller förening? 

8_4: burit eller visat upp något kampanjmärke? 

8_5: skrivit under ett medborgarinitiativ, eller en namninsamling? 

8_6: deltagit i en laglig demonstration? 

8_7: bojkottat vissa produkter? 

8_8: uttryckt din åsikt i den sociala median? 

9. Deltar du i verksamheten av någon patient- eller anhörigförening? 1: deltar aktivt 2: 

deltar ibland 3: nej 

10. Jag skulle nu vilja ställa några frågor som berör din hälsa. Hur är ditt allmänna 

hälsotillstånd? Skulle du säga att det är 1: mycket bra 2: bra 3: någorlunda 4: dåligt 5: 

mycket dåligt? 

11. FILTER: Hindras du på något sätt i dina dagliga aktiviteter av någon långvarig sjukdom 

eller funktionshinder, krämpor eller psykiska besvär? 1: ja, mycket 2: ja, i viss 

utsträckning 3: nej 

[Om 11 = 1 eller 2] 

11_1 Sedan när har du hindrats av detta hälsoproblem? 1: sedan födseln eller 

barndomen 2: sedan tonåren 3: sedan tidig vuxenålder 4: sedan medelåldern 5: först 

senare i livet 

11_2 Har ditt hälsoproblem inverkat på ditt samhälleliga deltagande? 1: jag har blivit 

aktivare 2: jag har blivit mindre aktiv 3: har inte inverkat 

11_3 Har du någon gång känt att du har blivit diskriminerad på grund av ditt 

hälsoproblem? 1: ja 2: nej 

[Om 11 = 3]: 



12. FILTER: Har något långvarigt hälsoproblem vid något skede försvårat ditt liv, men som 

du sedan har återhämtat dig ifrån? 1: ja, jag har återhämtat mig helt 2: ja, jag har 

återhämtat mig delvis 3: nej 

 

[Om 12 = 1 eller 2] 

12_1 Har detta hälsoproblem inverkat på ditt samhälleliga deltagande? 1: deltagandet 

har ökat 2: deltagandet har minskat 3: har inte inverkat 

12_2 Kände du att du blev diskriminerad på grund av ditt hälsoprolem? 1: ja 2: nej 

 

[ALLA FORTSÄTTER HÄR] 

13. Känner du samhörighet med människor som har någon långvarig sjukdom eller 

funktionshinder, krämpor eller psykiska besvär? 1: ja, mycket 2: ja, i viss utsträckning 3: 

nej 

14. Till näst ber jag dig berätta för mig vilket svar som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag. 

Jag börjar med att fråga om din rörelseförmåga. Skulle du säga att 1: du kan gå utan 

svårigheter? 2: du kan gå med vissa svårigheter? 3: du är sängbunden? 

15. Nu skulle jag vilja fråga om din förmåga att själv sköta din egenvård. Skulle du säga att 

1: du inte har några problem med din egenvård? 2: du har vissa problem med att tvätta 

eller klä dig själv? 3: du inte kan tvätta eller klä dig själv? 

16. Nu skulle jag vilja fråga om dina vardagliga aktiviteter som t ex arbete, studier, 

hushållsarbete, familje- eller fritidsaktiviteter. Skulle du säga att 1: du inte har några 

problem med att utföra dina vardagliga aktiviteter? 2: du har vissa problem med att utföra 

dina vardagliga aktiviteter? 3: du inte klarar av att utföra dina vardagliga aktiviteter? 

17. Nu skulle jag vilja ställa dig frågor som berör smärtor eller besvär. Skulle du säga att 1: 

du varken lider av smärtor eller besvär? 2: du lider av måttliga smärtor eller besvär? 3: du 

lider av oerhörda smärtor eller besvär? 

18. Slutligen skulle jag vilja ställa dig frågor som berör oro eller depressivitet. Skulle du säga 

att 1: du inte är orolig eller depressiv? 2: du är måttligt orolig eller depressiv? 3: du är 

oerhört orolig eller depressiv? 

 



19. För att hjälpa dig beskriva hur bra eller dåligt ditt hälsotillstånd är skulle jag vilja att du 

försöker föreställa dig en skala som påminner lite om en termometer. Skalan har siffran 

100 (hundra) högst upp för det bästa hälsotillstånd du kan tänka dig och 0 (noll) längst 

ned för det sämsta hälsotillstånd du kan tänka dig. Jag ber dig nu berätta för mig var på 

denna skala du skulle markera hur du själv bedömer ditt hälsotillstånd idag. 

20. Har någon i din närhet någon långvarig sjukdom, skada eller mentalt problem som även 

påverkar ditt liv? 1: ja, det påverkar mig mycket 2: ja, det påverkar mig i viss mån 3: nej 

21. Hur lång är du?  

22. Hur mycket väger du? 

23. Har du under de senaste 12 månaderna blivit diagnostiserad eller behandlad av läkare för 

nedannämnda sjukdomar? (ja, nej) 

23_1: förhöjt blodtryck, blodtryckssjukdom 

23_2: stroke 

23_3: förhöjt kolesterol i blodet 

23_4: blodpropp i hjärtat, hjärtinfarkt 

23_5: kärlkramp, angina pectoris (= hjärtsmärta vid ansträngning) 

23_6: cancer 

23_7: ledgångsreumatism, annan ledinflammation (artrit) 

23_8: förslitningsskada i ryggen, ischias eller annan ryggsjukdom 

23_9: kronisk luftrörskatarr, lungemfysem 

23_10: depression 

23_11: annat psykiskt problem 

23_12: astma  

23_13: diabetes 

 



24. Vad tycker du om följande påståenden? Ibland känns det som om politiken är så 

komplicerad att jag inte riktigt förstår vad som händer. Är du 1: helt av samma åsikt 2: 

delvis av samma åsikt 3: delvis av annan åsikt 4: helt av annan åsikt 

25. Jag kan inte påverka vad landets regering och riksdag beslutar om. Är du 1: helt av 

samma åsikt 2: delvis av samma åsikt 3: delvis av annan åsikt 4: helt av annan åsikt 

26. På det hela taget, hur nöjd eller missnöjd är Ni med hur demokratin fungerar i Finland? 

Är du 1: mycket nöjd 2: ganska nöjd 3: inte särskilt nöjd 4: inte alls nöjd 

27. På en skala mellan 0 och 10, hur mycket tillit har du personligen till var och en av 

följande institutioner. Noll står för att du inte har någon tillit alls och tio står för att du har 

fullständig tillit. 

27_1: riksdagen 

27_2: politiska partier 

27_3: regeringen 

27_4: politiker 

27_5: kommunala beslutsfattare 

27_6: tjänstemän 

28. Tror du att de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de fick chansen eller skulle 

de försöka vara ärliga och rättvisa? Ange ditt svar på en skala mellan 0 och 10 där 0 står 

för att de flesta skulle försöka utnyttja dig och 10 för att de skulle vara ärliga och rättvisa. 

29. Nu ska jag ställa några frågor som mäter kunskap om samhället. Vilket av följande 

partier är störst i riksdagen, mätt i antalet riksdagsmandat? 1: Samlingspartiet 2: Centern 

3: Socialdemokraterna 4: Sannfinländarna 

30. Vem av följande är för tillfället Finlands social- och hälsominister? 1: Jan Vapaavuori 2: 

Sanni Grahn-Laasonen 3: Hanna Mäntylä 4: Paula Risikko 

31. Hur många ledamöter tillhör riksdagen? [NUMERISKT SVAR] 

32. I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle du placera dig själv på en 

skala mellan 0 och 10 där 0 står för vänster och 10 står för höger? 

33. Hur ofta umgås du med vänner, släktingar eller arbetskamrater, annat än i 

arbetssammanhang? 1: flera gånger i veckan 2: en gång i veckan 3: flera gånger i 

månaden 4: en gång i månaden 5: mindre än en gång i månaden 6: aldrig 

34. Känner du dig ensam…1: hela tiden 2: ganska ofta 3: ibland 4: mycket sällan 5: aldrig? 



35. Jämfört med andra människor i din ålder, hur ofta skulle du säga att du deltar i sociala 

aktiviteter och fritidsverksamhet? 1: mycket mindre än de flesta 2: mindre än de flesta 3: 

ungefär lika mycket 4: mer än de flesta 5: mycket mer än de flesta 

36. I vilken grad får du hjälp och stöd av människor i din närhet, då du behöver det? Ange 

ditt svar på en skala där 0 står för ”inte alls” och 10 står för ”mycket”. 

37. Vad anser du om kvaliteten på hälsovården i Finland nuförtiden? Ange ditt svar på en 

skala där 0 står för mycket dålig och 10 står för mycket bra. 

Vad anser du om de följande påståenden? 

38. De som förtjänar mera bör betala mera för offentliga hälso- och sjukvårdstjänster än de 

som förtjänar mindre 

1: helt av samma åsikt 2: delvis av samma åsikt 3: delvis av annan åsikt 4: helt av annan 

åsikt 

39. Ekonomisk och social ojämlikhet mellan olika grupper har blivit för stor 

1: helt av samma åsikt 2: delvis av samma åsikt 3: delvis av annan åsikt 4: helt av annan 

åsikt 

40. Offentliga hälso- och sjukvårdstjänster bör förbättras, trots att det skulle innebära 

skattehöjningar 

1: helt av samma åsikt 2: delvis av samma åsikt 3: delvis av annan åsikt 4: helt av annan 

åsikt 

41. Vårdavgifter borde vara högre i samband med sjukdomar som har att göra med vissa 

levnadsvanor, som till exempel rökning, storkonsumtion av alkohol eller brist på motion 

1: helt av samma åsikt 2: delvis av samma åsikt 3: delvis av annan åsikt 4: helt av annan 

åsikt 

42. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets 

miniminivå. 

1: helt av samma åsikt 2: delvis av samma åsikt 3: delvis av annan åsikt 4: helt av annan 

åsikt 

43. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning. 

1: helt av samma åsikt 2: delvis av samma åsikt 3: delvis av annan åsikt 4: helt av annan 

åsikt 

44. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem. 



1: helt av samma åsikt 2: delvis av samma åsikt 3: delvis av annan åsikt 4: helt av annan 

åsikt 

45. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster. 

1: helt av samma åsikt 2: delvis av samma åsikt 3: delvis av annan åsikt 4: helt av annan 

åsikt 

46. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna. 

1: helt av samma åsikt 2: delvis av samma åsikt 3: delvis av annan åsikt 4: helt av annan 

åsikt 

47. Jag avslutar med några frågor gällande dig själv. Vilken är din högsta avklarade 

utbildning? 1: grundskola (inkl. folkskola) 2: gymnasium 3: yrkesexamen eller 

institutexamen 4: yrkeshögskoleexamen 5: universitetsexamen 

48. Vad är ditt civilstånd? 1: gift eller registrerat partnerskap 2: sambo 3: separerad eller skild 

4: änka/änkling 5: ogift 

49. Hur många personer som har fyllt 18 ingår i ditt hushåll? 

50. Hur många personer som inte har fyllt 18 ingår i ditt hushåll? 

51. Hur stora är ditt hushålls total bruttoinkost i månaden, det vill säga, inkomsterna före 

skatt? 

52. Vilket av följande beskriver bäst hur du uppfattar  ditt hushålls nuvarande inkomst?1: det 

är lätt att klara sig på den nuvarande inkomsten 2: det går att klara sig på den nuvarande 

inkomsten 3: det är svårt att klara sig på den nuvarande inkomsten 4: det är mycket svårt 

att klara sig på den nuvarande inkomsten 

53. FILTER: Vilken av följande beskriver bäst din livssituation just nu? 1: heltidsanställd 2: 

deltidsanställd 3: arbetslös; 4: studerande 5: militärtjänst- eller civiltjänstgöring 6: 

pensionerad 7: sköter eget hushåll/ föräldraledig 

[Om 53 = 3] 

53_1 Hur många månader har din nuvarande arbetslöshet varat? [ange svaret i hela 

månader, om över två år, markera 24] 

[Om 53 = 1 eller 2] 

 



54. Tänk på ditt nuvarande jobb. Är du 1: löntagare 2: företagare 3: ingendera 

54_1 Vad är ditt yrke? [öppet svar] 

54_2 Är du i förmansställning? Om ja, hur många underordnade har du? 1: nej 2: ja, 1–

9 underordnade; 3: ja, 10 eller flera underordnade 

[Om 53>=3] 

 

55. Tänk på ditt senaste jobb. Var du 1: löntagare 2: företagare 3: ingendera 

55_1 Vad var ditt yrke? [öppet svar] 

55_2 Var du i förmansställning? Om ja, hur många underordnade hade du? 1: nej 2: ja, 

1–9 underordnade; 3: ja, 10 eller flera underordnade 

56. Vilken samhällsklass anser du dig närmast tillhöra? 1: överklass 2: övre medelklass 3: 

lägre medelklass 4: arbetarklass 5: ingen klass, annan 


