
KYSELYLOMAKE: FSD3594 LASTEN JA HUOLTAJIEN SOSIAALISET VERKOSTOT TURUN

SEUDULLA 2018

QUESTIONNAIRE: FSD3594 SOCIAL NETWORKS OF CHILDREN AND THEIR PARENTS IN

THE TURKU REGION 2018

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.
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DEL 1: Frågor som gäller svararen  

Först några frågor om dig och din relation till sjätteklassaren som du är vårdnadshavare för. 

 

1. Vem svarar på blanketten?  
         

 modern (gå till frågan 3) 

 styvmodern (gå till frågan 3)     

 fadern (gå till frågan 3) 

 styvfadern (gå till frågan 3)   

 en annan vårdnadshavare  

 
2. Den andra vårdnadshavarens kön 

 

 Kvinna 

 Man 

 Annan 

 
 

3. Svararens födelseår. Ange med siffror: ________________ 
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DEL 2: Bakgrundsinformation om barnet   

Följande frågor hänför sig till den sjätteklassarens bakgrund som du är vårdnadshavare för.  

 

4. I vilken skola går det barn, som frågorna som du svarar på gäller?   
 

 

 
 

5. Barnets förnamn (om flera förnamn, nämn tilltalsnamnet) 

 

 
 
6. Barnets efternamn  
 

 

 
7. Några barn är av naturen öppna och extroverta, andra mer återhållsamma och mer 

introverta. På skalan 0-10, där 0 är mycket introvert och 10 mycket extrovert, var 
skulle du placera sjätteklassaren som du är vårdnadshavare för? 

 
MYCKET 
INTROVERT        MYCKET 

EXTROVERT 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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DEL 3: Familjens sammansättning 

Följande frågor gäller sjätteklassaren som du är vårdnadshavare för, dig själv och andra 
medlemmar i ditt hushåll. 
 

8. Bor barnet som enkäten gäller tillsammans med bägge sina föräldrar i ett 
gemensamt hem?  

 
 Ja (gå till frågan 10) 

 Nej 

 
 

9. Hur bor barnet?  
 
 turvis hos föräldrarna som inte bor ihop    

 endast med en förälder 

 med far- eller morföräldrar eller andra släktingar utan föräldrarna     

 i en fosterfamilj     

 annat  

 
 

10. Hur många vuxna som har fyllt 18 år bor tillsammans med dig (utöver dig själv)? 
 ____________ vuxna 
 

11. Och hur många barn bor tillsammans med dig, inkl. sjätteklassaren?  
__________ barn 

 

12. Vilket eller vilka språk talar ni oftast hemma (högst 2)? 

Mest talade språket:  

Det andra språket:  
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DEL 4: Dina fritidsaktiviteter  

Vår undersökning samlar in information om såväl barnens som deras vårdnadshavares sociala 
nätverk. Följande frågor hänför sig till dig och dina fritidsaktiviteter.  

 

14. På det hela taget, hur nöjd är du med ditt liv i stort nuförtiden? Svara på skalan 0-
10, där 0 står för extremt missnöjd och 10 för extremt nöjd. 

EXTREMT 
MISSNÖJD       EXTREMT NÖJD  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
15. Hur ofta har du under de senaste tolv månaderna deltagit i nedan nämnda 

aktiviteter: 
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 Aldrig 

 Mer sällan än en gång per månad 

 En gång per månad 

 Flera gånger per månad 

 En gång per vecka 

 Flera gånger per vecka 

 Dagligen 

 
 

18. Hur många personer, om några, finns det som du kan diskutera privata och 
personliga frågor med? 

 Ingen 

 1 

 2 

 3 

 4-6 

 7-9 

 10 eller flera 
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DEL 5: Dina tankar om andra människor 

Följande frågor gäller dina synpunkter på andra människor.   

 

19. Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor eller att 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 10 
betyder att man kan lita på de flesta människor. 

 

MAN KAN 
INTE VARA 
NOG 
FÖRSIKTIG 

       

MAN KAN 
LITA PÅ DE 

FLESTA 
MÄNNISKOR 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

skulle de försöka vara ärliga och rättvisa? 

DE FLESTA 
MÄNNISKOR 
SKULLE 
FÖRSÖKA 
UTNYTTJA 
MIG 

       

DE FLESTA 
MÄNNISKOR 

SKULLE 
FÖRSÖKA 

VARA 
ÄRLIGA OCH 

RÄTTVISA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
21. Skulle du säga att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma eller att de 

främst ser till sig själva? 

MÄNNISKOR 
SER FRÄMST 
TILL SIG 
SJÄLVA 

       

MÄNNISKOR 
FÖRSÖKER 

FÖR DET 
MESTA VARA 
HJÄLPSAMM

A  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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DEL 6: Bakgrundsinformation om din familj 

Till slut ännu några frågor som hänför sig till din familj och din ställning i samhället. 
 

27. Vilken är den högsta utbildningsnivå, som du slutfört? 

 Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än grundskolan 

 Grundskolans lågstadium, folkskolan eller medborgarskolan 

 Grundskolans högstadium eller mellanskolan 

 Gymnasiet, studentexamen 

 Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen 

 Både student- och yrkesexamen 

 Specialyrkesexamen 

 Yrkesexamen på institutnivå 

 Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen 

 Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre nivå 

 Högre yrkeshögskoleexamen 

 Högre högskoleexamen 

 Licentiatexamen 

 Doktorsexamen 

 Annan 
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28. Vilken av beskrivningarna nedan passar bäst in på det vad du gjort under de 
senaste sju dagarna? Välj endast ett alternativ. 

 

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

 Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester) (gå till 
frågan Error! Reference source not found.) 

 Arbetslös och aktiv arbetssökande  (gå till frågan Error! Reference source not 
found.) 

 Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete (gå till frågan Error! 
Reference source not found.) 

 Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen (gå till frågan Error! Reference source 
not found.) 

 Pensionerad (gå till frågan Error! Reference source not found.) 

 Bevärings- eller civiltjänst (gå till frågan Error! Reference source not found.) 

 
Hemmamamma eller hemmapappa, närståendevårdare etc., tar hand om 
barnen eller en annan person/andra personer (gå till frågan Error! Reference 
source not found.) 

 Annat (gå till frågan Error! Reference source not found.) 

 
 

29. Vad är/var yrkesbenämningen i din huvudsyssla? 
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30. Om du räknar ihop ditt hushålls samtliga inkomster, hur stora är ditt hushålls 
totala nettoinkomster (inkomster efter skatt) per månad. Om du inte vet hur stor 
den exakta summan är, kan du ange din uppskattning av summans storlek? 

 mindre än 1010 euro 

 1010 – 1292 euro 

 1293 – 1694 euro 

 1695  - 2070 euro 

 2071 – 2479 euro 

 2480  - 2986 euro 

 2987 - 3617 euro 

 3618 – 4311 euro 

 4312 - 5361 euro 

 minst 5361 euro 

 
 

31. Vilken av beskrivningarna nedan stämmer bäst överens med hur du ser på ditt 
hushålls inkomster för närvarande? 

 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 

 
 

32. Bor du tillsammans med en make/maka/sambo? 

 Ja 

 Nej (gå till slutet av enkäten) 
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33. Vilken är den högsta utbildningen, som din make/maka/sambo har slutfört? 

 Mindre än grundskolans lågstadium eller mindre än grundskolan 

 Grundskolans lågstadium, folkskolan eller medborgarskolan 

 Grundskolans högstadium eller mellanskolan 

 Gymnasiet, studentexamen 

 Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen 

 Både student- och yrkesexamen 

 Specialyrkesexamen 

 Yrkesexamen på institutnivå 

 Yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen 

 Lägre högskoleexamen eller examen på institut- eller högre nivå 

 Högre yrkeshögskoleexamen 

 Högre högskoleexamen 

 Licentiatexamen 

 Doktorsexamen 

 Annan 
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34. Vilken av beskrivningarna nedan passar bäst in på det vad din make/maka/sambo 
har gjort under de senaste sju dagarna? 

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

 Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester) (gå till 
slutet av enkäten) 

 Arbetslös och aktiv arbetssökande (gå till slutet av enkäten) 

 Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete (gå till slutet av 
enkäten) 

 Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen (gå till slutet av enkäten) 

 Pensionerad (gå till slutet av enkäten) 

 Bevärings- eller civiltjänst (gå till slutet av enkäten) 

 Hemmamamma eller hemmapappa, närståendevårdare etc., tar hand om 
barnen eller en annan person/andra personer (gå till slutet av enkäten) 

 Annat (gå till slutet av enkäten) 

 
 

35. Vad är hans/hennes yrkesbenämning? 

 

 

 
 

Enkäten tar slut här. Stort tack för att du deltog! 


