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q1 Vi börjar med lite bakgrundsinformation och frågor om din utbildning:  
 
1. Är du...  
 
 

  1 Man  
  2 Kvinna  
 

 

q2 2. Vilket år är du född?  
 
(must be between 1900 and 2021) 

 
  
 

 

q3 3. Hur många år har du gått i skola eller studerat sammanlagt?   
Räkna med folk-, medborgar- eller grundskola, gymnasium och annan allmänbildande utbildning, 
alla heltidsstudier som leder till ett yrke samt utbildning på högre nivå. Om du ännu går i skola eller 
studerar, uppge dina hela skol- och studieår fram till nu.  
 
(must be between 1 and 50) 

 
  
 

 

q4 4. Vilken är din utbildning?   
Välj den högsta utbildningsnivå som slutförts, bara ett alternativ.  
 

  1 Jag har inte gått i skola 
  2 Ännu i grundskolan  
  3 Folkskola eller medborgarskola  
  4 Grundskola  
  5 Yrkesskola eller -kurs  
  6 Gymnasium eller studentexamen  
  7 Specialyrkesexamen  
  8 Yrkesutbildning på institutnivå  
  9 Yrkeshögskolexamen (YH)  
  10 Högre yrkeshögskolexamen (högre YH)  
  11 Universitet, lägre högskolexamen (t.ex. kandidatexamen)  
  12 Universitet, högre högskolexamen (t.ex. magisterexamen)  
  13 Licentiat- eller doktorsexamen 
 

 

infoq5 Så kommer några frågor om din arbetssituation:  
Som förvärvsarbete avses arbete som anställd, yrkesutövare, egenföretagare eller arbete i eget familjeföretag minst 
en timme i veckan. Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete på grund av mamma- eller pappaledighet eller 
annan ledighet, obetald ledighet eller liknande, ange hur din vanliga arbetssituation ser ut.  
 

 

q5 5. Förvärvsarbetar du?   
Välj bara ett alternativ.  
 

  1 Jag förvärvsarbetar för närvarande  
  2 Jag förvärvsarbetar inte för närvarande men har gjort det tidigare  
  3 Jag har aldrig förvärvsarbetat  
If ((q5 Has 1)), Only ask 'q6' 



If ((q5 Has 1;2)), Only ask 'q7' 
 

 

q6 6. Hur många timmar arbetar du i medeltal per vecka, övertid medräknad?   
Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna 
med alla timmar.  
(must be between 1 and 168) 

 
  
 

 

q7 Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, 
svara utifrån ditt huvudsakliga arbete. Om du för närvarande inte förvärvsarbetar eller om du är 
pensionerad, svara utifrån ditt senaste arbete. Affärsidkare och yrkesutövare samt frilansare 
betraktas som företagare.   
7. Är du/var du...   
Välj bara ett alternativ.  
 

  1 Anställd  
  2 Företagare utan anställda  
  3 Företagare med 1-9 anställda  
  4 Företagare med 10 anställda eller fler  
  5 Arbetar/arbetade i den egna familjens företag  
 

 

q8 8. Arbetar/arbetade du som chef, dvs. har/hade du underordnade?   
Välj bara ett alternativ.  
 

  1 Ja 
  2 Nej 
If ((q8 Has 1)), Only ask 'q8b' 
 

 

q8b Hur många? ______ underordnade/arbetstagare  
 
(must be between 1 and 99999) 

 
  
 

 

q9 9. Arbetar/arbetade du i ett vinstsyftande företag eller i en icke-vinstsyftande organisation?   
Välj bara ett alternativ.  
 

  1 I ett vinstsyftande företag 
  2 I en icke-vinstsyftande organisation  
 

 

q10 10. Arbetar/arbetade du inom den offentliga eller privata sektorn?   
Välj bara ett alternativ.  
 
 
 

  1 Inom den offentliga sektorn 
  2 Inom den privata sektorn  
 

 

q11a 11. a) Vilket är ditt nuvarande eller ditt senaste yrke?   



Ange yrkesbenämningen för ditt huvudsakliga arbete så noggrant och tydligt som möjligt, t.ex. 
elektronikmontör hellre än montör.  Ange yrke, inte examen  
 

 
  
  
  
 

 

q11b 11. b) Vilka är eller var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 
  
  
  
 

 

q11c 11. c) Vad gör/gjorde företaget eller organisationen där du arbetar/arbetade huvudsakligen?  
 

 
  
  
  
 

 

q12 12. Vilket av följande beskriver bäst din nuvarande situation?   
Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete på grund av mamma- eller pappaledighet eller 
annan ledighet, obetald ledighet eller liknande, ange hur din vanliga arbetssituation ser ut. Välj bara 
ett alternativ.  

  1 Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag) 
  2 Arbetslös arbetssökande  
  3 Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt)  
  4 Praktikant eller läroavtalselev  
  5 Permanent arbetsoförmögen  
  6 Pensionär  
  7 Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare  
  8 Beväring eller i civiltjänst  
  9 Något annat 
 

 

q13 13. Har du en make/maka/sambo eller en stadigvarande partner och bor ni tillsammans?   
Välj bara ett alternativ.  
 

  1 Ja, vi bor tillsammans  
  2 Ja, vi bor inte tillsammans  
  3 Jag lever inte i ett parförhållande  
If ((q13 Has 1)), Only ask 'q14' 
If ((q13 Has 1;2)), Only ask 'q15' 

 

 

q14 14. Hur många år har du och din nuvarande make/maka/sambo/partner bott ihop?  _____ år   
Om du inte kommer ihåg exakt, uppskatta antalet år. Sätt ett kryss i rutan om ni har bott 
tillsammans en kortare tid än ett år.  
 
(must be between 1 and 80) 

 
  
 

 

q15 15. Vilken utbildning har din make/maka/sambo/partner?   
Välj den högsta utbildningsnivå som slutförts, bara ett alternativ.  



  1 Han/hon har inte gått i skola  
  2 Ännu i grundskolan  
  3 Folkskola eller medborgarskola  
  4 Grundskola  
  5 Yrkesskola eller -kurs  
  6 Gymnasium eller studentexamen  
  7 Specialyrkesexamen  
  8 Yrkesutbildning på institutnivå  
  9 Yrkeshögskolexamen (YH)  
  10 Högre yrkeshögskolexamen (högre YH)  
  11 Universitet, lägre högskolexamen (t.ex. kandidatexamen)  
  12 Universitet, högre högskolexamen (t.ex. magisterexamen)  
  13 Licentiat- eller doktorsexamen  
 

 

q16 16. Vilket år är din make/maka/sambo/partner född?  
(must be between 1900 and 2021) 

 
  
 

 

q17 Följande frågor gäller din makes/makas/sambos/partners arbetssituation.  
Som förvärvsarbete avses arbete som anställd, yrkesutövare, egenföretagare eller arbete i eget 
familjeföretag minst en timme i veckan. Om din maka/make/partner är tillfälligt borta från sitt 
förvärvsarbete på grund av moderskaps-, faderskaps- eller annan ledighet, obetald ledighet eller 
liknande,  svara utifrån hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut.   
 
17. Förvärvsarbetar din make/maka/sambo/partner?   
Välj bara ett alternativ.  
 

  1 Förvärvsarbetar för närvarande  
  2 Förvärvsarbetar inte för närvarande men har gjort det tidigare  
  3 Han/hon har aldrig förvärvsarbetat  
If ((q17 Has 1)), Only ask 'q18' 
If ((q17 Has 1;2)), Only ask 'q19' 
 

 

q18 18. Hur många timmar arbetar din make/maka/sambo/partner i medeltal per vecka, övertid 
medräknad?   
Om han/hon har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och 
yrkesutövare/företagare, räkna med alla timmar.  
 
 
(must be between 1 and 168) 

 
  
 

 

q19 Om din make/maka/sambo/partner har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både 
löntagare och yrkesutövare/företagare, svara utgående från hans/hennes huvudsakliga arbete. Om 
din make/maka/sambo/partner för närvarande inte förvärvsarbetar  
eller om han/hon är pensionerad, svara utifrån hans/hennes senaste arbete. Affärsidkare och 
yrkesutövare samt frilansare betraktas som företagare.  
19. Är/var din make/maka/sambo/partner...  
Välj bara ett alternativ.  
 

  1 Anställd 
  2 Företagare utan anställda  
  3 Företagare med 1-9 anställda  
  4 Företagare med 10 anställda eller fler  



  5 Arbetar/arbetade i den egna familjens företag  
 

 

q20 20. Arbetar/arbetade din make/maka/sambo/partner som chef, dvs. har/hade han/hon 
underordnade?   
Välj bara ett alternativ.  

  1 Ja 
  2 Nej 
 

 

q21a 21. a) Vilket är din makes/makas/sambos/partners nuvarande eller senaste yrke?   
Ange yrkesbenämningen för hans/hennes huvudsakliga arbete så noggrant och tydligt som möjligt, 
t.ex. elektronikmontör hellre än montör. Ange yrke, inte examen  
 

 
  
  
  
 

 

q21b 21. b) Vilka är/var din makes/makas/sambos/partners huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 
  
  
  
 

 

q21c 21. c) Vad gör/gjorde företaget eller organisationen där din make/maka/sambo/partner 
huvudsakligen arbetar/arbetade?  
 
 

 
  
  
  
 

 

q22 22. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din makes/makas/sambos/partners nuvarande 
situation?   
Om din make/maka/partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete på grund av mamma- eller 
pappaledighet eller annan ledighet, obetald ledighet eller liknande, ange hur hans/hennes vanliga 
arbetssituation ser ut. Välj bara ett alternativ. 

  1 Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag)  
  2 Arbetslös arbetssökande  
  3 Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt)  
  4 Praktikant eller läroavtalselev  
  5 Permanent arbetsoförmögen  
  6 Pensionär  
  7 Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare  
  8 Beväring eller i civiltjänst  
  9 Något annat  
 

 

q23 Nu följer några frågor om hälsa och hälso- och sjukvård 
 
23. Om du betraktar ditt liv i största allmänhet, hur lycklig eller olycklig skulle du säga att du på det 
hela taget varit på senare tid? 
Välj bara ett alternativ.  
 



  1 Fullständigt lycklig 
  2 Mycket lycklig 
  3 Ganska lycklig 
  4 Varken lycklig eller olycklig 
  5 Ganska olycklig 
  6 Mycket olycklig 
  7 Fullständigt olycklig 
  8 Kan inte säga 
 

 

q24 24. Hur stort förtroende har du för hälsovårdssystemet i Finland? 
Välj bara ett alternativ. 
 

  1 Fullständigt förtroende 
  2 Ganska stort förtroende 
  3 Ett visst förtroende 
  4 Ganska litet förtroende 
  5 Inget förtroende alls 
  6 Kan inte säga 
 

 

q25 25. Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster har råd med bättre sjukvård 
än vad människor med låga inkomster har? 
Välj bara ett alternativ. 
 

  1 Mycket rättvist 
  2 Ganska rättvist 
  3 Varken rättvist eller orättvist 
  4 Ganska orättvist 
  5 Mycket orättvist 
  6 Kan inte säga 
 

 

q26 26. Vad anser du om följande påståenden? 
Välj för varje rad bara ett alternativ. 
 

 
 Helt av 

samma 
åsikt 

Av samma 
åsikt 

Varken av 
samma 
eller av 
annan åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan åsikt 

Kan inte 
säga 

Människor utnyttjar de tjänster som 
tillhandahålls av hälso- och sjukvården 
mer än nödvändigt 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Den offentliga hälso- och sjukvården 
borde enbart tillhandahålla 
grundläggande hälso- och 
sjukvårdstjänster 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Hälso- och sjukvården i Finland är i 
allmänhet ineffektiv 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q27 27. Hur villig skulle du vara att betala mer i skatt för att höja nivån på hälso- och sjukvården för 
alla människor i Finland? 
Välj bara ett alternativ. 

  1 Mycket villig 
  2 Ganska villig 
  3 Varken villig eller ovillig 
  4 Ganska ovillig 
  5 Mycket ovillig 
  6 Kan inte säga 
 



 

q28 28. Vad anser du om följande påståenden? 
Välj för varje rad bara ett alternativ. 
Människor ska ha tillgång till offentlig hälso- och sjukvård även om de... 
 
 

 
 Helt av 

samma 
åsikt 

Av samma 
åsikt 

Varken av 
samma 
eller av 
annan åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan åsikt 

Kan inte 
säga 

inte är finska medborgare ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

har en livsstil som är skadlig för den egna 
hälsan 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q29 29. Anser du att det i Finland är lättare eller svårare att få hälsovård... 
Välj för varje rad bara ett alternativ 

 
 Mycket 

lättare 
Något 
lättare 

Ungefär 
lika lätt 
eller svårt 

Något 
svårare 

Mycket 
svårare 

Kan inte 
säga 

för rika människor jämfört med fattiga 
människor 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

för äldre människor jämfört med unga 
människor 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

för kvinnor jämfört med män ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

för landets egna medborgare jämfört med 
dem som inte har finskt medborgarskap 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q30 30. Det kan finnas många orsaker bakom allvarliga hälsoproblem. Vad anser du om följande 
påståenden?  
Välj för varje rad bara ett alternativ. 
Människor lider av allvarliga hälsoproblem... 

 
 Helt av 

samma 
åsikt 

Av samma 
åsikt 

Varken av 
samma 
eller av 
annan åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan åsikt 

Kan inte 
säga 

på grund av att de har en livsstil som är 
skadlig för hälsan 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

på grund av den miljö som de vistas i på 
jobbet eller där de bor 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

på grund av sina gener dvs. sina 
arvsanlag 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

på grund av att de är fattiga ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q31 31. Vad anser du om följande påstående? Alternativmedicin erbjuder bättre lösningar på 
hälsoproblem än konventionell medicin. 
Välj bara ett alternativ. 

  1 Helt av samma åsikt 
  2 Av samma åsikt 
  3 Varken av samma eller av annan åsikt 
  4 Av annan åsikt 
  5 Helt av annan åsikt 
  6 Kan inte säga 
 

 

q32 32. I vilken utsträckning instämmer du i eller tar avstånd till följande påståenden om läkare i 
Finland? 
Välj för varje rad bara ett alternativ. 



 

 
 Helt av 

samma 
åsikt 

Av samma 
åsikt 

Varken av 
samma 
eller av 
annan åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan åsikt 

Kan inte 
säga 

Man kan i allmänhet lita på läkare ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Läkarnas medicinska 
kunskaper/färdigheter är inte så bra som 
de borde vara. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Läkare bryr sig mer om sina inkomster än 
om sina patienter. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q33 33. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt Internet (t.ex. med dator, pekplatta 
eller smarttelefon) för att leta efter hälso- eller medicinrelaterad information för dig själv eller någon 
annan? 
Välj bara ett alternativ. 
 

  1 Flera gånger om dagen 
  2 En gång om dagen  
  3 Flera gånger i veckan 
  4 Flera gånger i månaden 
  5 Flera gånger om året 
  6 Nästan aldrig eller aldrig 
  7 Kan inte säga 
  8 Jag har inte tillgång till Internet (gå vidare till fråga 36) 
If ((q33 Has 1;2;3;4;5;6;7)), Only ask 'loop34' 
If ((q33 Has 1;2;3;4;5;6;7)), Only ask 'loop35' 
 

 

q34 34. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt Internet för att leta efter information 
om följande? 
Välj på varje rad bara ett alternativ. 

 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta Kan inte 

säga 
Hälsosamma levnadsvanor ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Ångest, stress eller andra liknande 
hälsoproblem 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Vaccinationer ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q35 35. Vad anser du om följande påståenden?  
Under de senaste 12 månaderna har information på Internet... 
Välj för vardera raden bara ett alternativ. 
 

 
 Helt av 

samma 
åsikt 

Av samma 
åsikt 

Varken av 
samma 
eller av 
annan åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan åsikt 

Kan inte 
säga 

påverkat mitt hälsobeteende positivt ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

hjälpt mig att förstå vad läkaren försökt 
förklara för mig  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q36 36. Vad anser du om följande påståenden? 
Välj på varje rad bara ett alternativ. 
 

 
 Helt av 

samma 
åsikt 

Av samma 
åsikt 

Varken av 
samma 
eller av 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan åsikt 

Kan inte 
säga 



annan åsikt 
Information på Internet hjälper människor 
att avgöra om deras symptom är så 
allvarliga att de bör kontakta en läkare 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Internet hjälper en att kontrollera att 
läkarens råd är ändamålsenliga. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Det är inte lätt att på Internet skilja mellan 
tillförlitlig och otillförlitlig information 
gällande hälsa 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q37 37. Vad anser du om följande påståenden  om vaccinationer? 
Välj för varje rad bara ett alternativ. 

 
 Helt av 

samma 
åsikt 

Av samma 
åsikt 

Varken av 
samma 
eller av 
annan åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan åsikt 

Kan inte 
säga 

Vaccinationer är på det hela taget mer 
skadliga än nyttiga. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Det är bättre att utveckla immunitet 
genom att vara sjuk än att vaccinera sig. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q38 38. Hur ofta under de senaste fyra veckorna... 
Välj för varje rad bara ett alternativ. 

 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta Kan inte 

säga 
har du haft svårigheter att utföra ditt jobb 
eller ditt arbete i hemmet på grund av 
hälsoproblem 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

har du haft värk eller ont i kroppen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

har du känt dig olycklig eller nedstämd ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

har du tappat tron på dig själv ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

har du känt att du inte klarar av de 
problem du möter 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q39 39. Hur ofta under de senaste 12 månaderna... 
Välj för vardera raden bara ett alternativ. 
 

 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta Kan inte 

säga 
har du besökt en läkarmottagning eller fått 
läkarvård i ditt hem 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

har du besökt en mottagning där man 
utövar alternativ medicin eller fått sådan 
behandling i ditt hem 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q40 40. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du inte fått den behandling/vård som du 
behövde på grund av att... 
Välj för varje rad bara ett alternativ. 
 

 
 Ja Nej Jag har inte 

behövt vård 
du inte kunde betala för den ❑ ❑ ❑ 

du inte kunde få ledigt från ditt jobb eller från andra åligganden ❑ ❑ ❑ 

vårdkön var för lång ❑ ❑ ❑ 

 



q41 41. Om du blev allvarligt sjuk, hur troligt är det att du skulle få eller inte få den bästa möjliga 
behandling/vård som finns tillgänglig i Finland? 
Välj bara ett alternativ. 

  1 Det skulle jag helt säkert få 
  2 Det skulle jag förmodligen få 
  3 Det skulle jag lika gärna kunna få som inte få 
  4 Det skulle jag förmodligen inte få 
  5 Det skulle jag helt säkert inte få 
  6 Kan inte säga 
 

 

q42 42. Hur nöjd eller missnöjd är du i allmänhet med hälso- och sjukvården i Finland? 
Välj bara ett alternativ. 

  1 Fullständigt nöjd 
  2 Mycket nöjd 
  3 Ganska nöjd 
  4 Varken nöjd eller missnöjd 
  5 Ganska missnöjd 
  6 Mycket missnöjd 
  7 Fullständigt missnöjd 
  8 Kan inte säga 
 

 

q43 43. Hur nöjd eller missnöjd var du med den behandling/vård du fick... 
Välj för vardera raden bara ett alternativ. 

 
 Fullstän

digt 
nöjd 

Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Varken 
nöjd 
eller 
missnöj
d 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Fullstän
digt 
missnöj
d 

Kan 
inte 
säga 

Frågan 
gäller 
inte mig 

i samband med ditt senaste 
läkarbesök 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

i samband med ditt besök hos 
en utövare av alternativmedicin 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q44 44. Röker du? 
Välj bara ett alternativ. 
 

  1 Jag har aldrig rökt 
  2 Jag röker inte längre men har rökt tidigare 
  3 Jag röker 1-5 cigarretter per dag 
  4 Jag röker 6-10 cigarretter per dag 
  5 Jag röker 11-20 cigarretter per dag 
  6 Jag röker 21-40 cigarretter per dag 
  7 Jag röker över 40 cigarretter per dag 
  8 Kan inte säga 
 

 

q45 45. Hur ofta... 
Välj för varje rad bara ett alternativ. 
 

 
 Aldrig En gång i 

månaden 
eller mindre 

Flera 
gånger i 
månaden 

Flera 
gånger i 
veckan 

Dagligen Kan inte 
säga 

Dricker du fyra glas (eller fler) 
alkoholhaltiga drycker under en och 
samma dag 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Ägnar du dig åt minst 20 minuters fysisk 
aktivitet som gör att du svettas eller blir 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 



andfådd? 
Äter du färsk frukt eller grönsaker ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q46 46. Hur skulle du säga att ditt nuvarande hälsotillstånd är? Är det: 
Välj bara ett alternativ. 
 
 

  1 Utmärkt 
  2 Mycket bra 
  3 Bra 
  4 Ganska dåligt 
  5 Dåligt 
  6 Kan inte säga 
 

 

q47 47. Har du en långvarig sjukdom, ett kroniskt sjukdomstillstånd eller en funktionsnedsättning?  
Välj bara ett alternativ. 
 

  1 Ja 
  2 Nej 
 

 

q48a 48a. Längd och vikt 
 
hur lång är du. cm 
(must be between 90 and 260) 

 
  
 

 

q48b vad väger du. kg 
(must be between 10 and 300) 

 
  
 

 

q49 49. Anser du att myndigheterna i Finland under svåra epidemier borde ha rätt att... 
Välj för varje rad bara ett alternativ. 

 
 De borde 

absolut ha 
rätt  

De borde 
kanske ha 
rätt 

De borde 
kanske inte 
ha rätt 

De borde 
absolut inte 
ha rätt 

Kan inte 
säga 

Stänga ner företag och arbetsplatser ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Bestämma att människor stannar hemma ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Använda digital övervakning (via mobiltelefon) 
för att spåra smittade individer 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Kräva att människor bär ansiktsmask ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Förbjuda allmänna sammankomster ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Sätta personer som smittats med coronavirus i 
karantän. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Stänga skolor och daghem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Stänga Finlands gränser ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q50 50. Ökade eller minskade ditt förtroende för följande instanser till följd av det sätt på vilket 
coronapandemin har skötts i Finland? 
Välj för vardera raden bara ett alternativ. 

 
 Det ökade 

mycket 
Det ökade 
något 

Det varken 
ökade eller 

Det 
minskade 

Det 
minskade 

Kan inte 
säga 



minskade något mycket 
Hälso- och sjukvårdssystemet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Regeringen och myndigheterna ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q51 51. Tänk på din egen arbetssituation innan coronapandemin bröt ut våren 2020 jämfört med nu. 
Vilket av följande påståenden beskriver bäst din arbetssituation: 
Välj bara ett alternativ. 
 
 
 

  1 Jag arbetade inte före pandemin, och arbetar inte heller nu 
  2 Jag arbetar för närvarande på samma arbetsplats som före pandemin 
  3 Jag förlorade mitt arbete under pandemin och har nu ett nytt arbete 
  4 Jag förlorade mitt arbete under pandemin och har inte hittat ett nytt arbete 
  5 Jag arbetade inte före pandemin, men har ett arbete nu 
  6 Jag bytte arbetsplats eller sade upp mig från mitt arbete av orsaker som inte beror på pandemin 
  7 Kan inte säga 
 

 

q52 52. Hur har ditt hushålls nuvarade inkomster förändrats jämfört med tiden före 
coronapandemin (2020)? Har inkomsterna... 
Välj bara ett alternativ 
 
 

  1 Ökat betydligt 
  2 Ökat något 
  3 Hållits på ungefär samma nivå 
  4 Minskat något 
  5 Minskat betydligt 
  6 Kan inte säga 
 

 

q53 53. Hur ofta träffar du idag din familj, dina nära släktingar och vänner ansikte mot ansikte 
jämfört med vad du gjorde före coronapandemin (2020)?  
Välj bara ett alternativ 

  1 Mycket mer sällan 
  2 Något mer sällan 
  3 Ungefär lika ofta 
  4 Något mer ofta 
  5 Mycket mer ofta 
  6 Kan inte säga 
 

 

q54 54. Vad anser du om följande påståenden? 
Välj för varje rad bara ett alternativ. 
 

 
 Helt av 

samma 
åsikt 

Av samma 
åsikt 

Varken av 
samma 
eller av 
annan åsikt 

Av annan 
åsikt 

Helt av 
annan åsikt 

Kan inte 
säga 

Människor som är betydligt överviktiga blir 
det i de flesta fall för att de är lata. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

De flesta som testat positivt för corona 
har fått viruset för att de varit oförsiktiga. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

q55 Slutligen ännu några frågor om din bakgrund:  
 
55. Frågor om sjuk- och hälsovården 



 

 
 Ja Nej 
Har du rätt att använda dig av den offentliga sjuk- och hälsovården eller 
studerandehälsovården i Finland 

❑ ❑ 

Har du tillgång till företagshälsovård (antingen betald av arbetsgivaren eller 
av privatföretagaren själv) 

❑ ❑ 

Har du en frivillig försäkring som ersätter sjukkostnader ❑ ❑ 

 

q56 56. Är du eller har du varit medlem i någon facklig organisation?   
Välj bara ett alternativ.  
 
 

  1 Jag är för närvarande medlem  
  2 Jag har varit medlem, men är för närvarande inte  
  3 Jag har aldrig varit medlem  
 

 

q57 57. Hör du till någon kyrka eller religiöst samfund?  
Välj bara ett alternativ.   
 

  1 Evangelisk-lutherska kyrkan  
  2 Ortodoxa kyrkan  
  3 Katolska kyrkan  
  4 Annan kristen kyrka eller annat kristet samfund  
  5 Jag är jude  
  6 Jag är muslim  
  7 Jag är buddhist  
  8 Jag är hindu  
  9 Jag hör till något annat asiatiskt religionssamfund  
  10 Jag hör till något annat religionssamfund  
  11 Jag hör inte till kyrkan eller till ett religionssamfund  
 

 

q58 58. Om bröllop, begravningar o.d. inte beaktas, hur ofta deltar du i gudstjänster, kyrkliga 
förrättningar eller religiösa möten?    
Välj bara ett alternativ.  
 

  1 Flera gånger i veckan eller oftare  
  2 En gång i veckan  
  3 2-3 gånger i månaden  
  4 En gång i månaden  
  5 Flera gånger om året  
  6 Årligen  
  7 Mer sällan än en gång om året  
  8 Aldrig 
 

 

q59 59. Det finns olika klasser i vårt samhälle. En del samhällsklasser placerar sig högre upp på en 
skala, andra lägre ned. Var skulle du placera in dig själv på följande skala som beskriver 
samhällelig ställning, där 10 anger att du placerar dig i den högsta klassen och 1 den lägsta.    
Välj bara ett alternativ.  
 

  10 10 Högsta klassen  
  9 9 
  8 8 
  7 7 
  6 6 
  5 5 
  4 4 



  3 3 
  2 2 
  1 1 Lägsta klassen  
 

 

q60 60. Nuförtiden avstår vissa människor från att rösta, av olika skäl. Röstade du i det senaste 
riksdagsvalet i april 2019?  
Välj bara ett alternativ.   
 

  1 Ja 
  2 Nej 
  3 Jag hade inte rösträtt 
If ((q60 Has 1)), Only ask 'q61' 
 

 

q61 61. Vilket parti tillhörde den som du röstade på i riksdagsvalet 2019?  
Välj bara ett alternativ.  
 

  1 Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)  
  2 Sannfinländarna (SAF)  
  3 Samlingspartiet (SAML)  
  4 Centern i Finland (CENT)  
  5 Gröna förbundet (GRÖNA)  
  6 Vänsterförbundet (VÄNST)  
  7 Svenska folkpartiet i Finland (SFP)  
  8 Kristdemokraterna i Finland(KD)  
  9 Annat parti eller annan gruppering  
  10 Vill inte säga  
  11 Kan inte säga 
 

 

q62 62. Vilken av följande grupper anser du att du hör till?  
Välj högst två alternativ.  
 
(2 maximum responses) 

 ❑ 1 Finskspråkiga  
 ❑ 2 Svenskspråkiga  
 ❑ 3 Samer  
 ❑ 4 Romer  
 ❑ 5 Estländare  
 ❑ 6 Ryssar  
 ❑ 7 Svenskar  
 ❑ 8 Somalier  
 ❑ 9 Invandrare  
 ❑ 10 Återflyttare  
 ❑ 11 Annan, vilken? 
 

 

q62_Muu Annan, vilken? 

 
  
  
  
 

 

q63a 63. När du räknar med dig själv, hur många personer bor det normalt i ditt hushåll?  
 
a) Totalt:   
(must be between 1 and 20) 

 
  
 



 

q63b b) 18-åriga eller äldre:  
(must be between 0 and 20) 

 
  
 

 

q63c c) 7-17 åriga: 
(must be between 0 and 20) 

 
  
 

 

q63d d) 6-åriga eller yngre:  
(must be between 0 and 20) 

 
  
 

 

q63e e) Hur gammalt är det yngsta barnet som bor i ditt hushåll?  Lämna punkt e tom, om det inte 
finns barn i ditt hushåll.  
(must be between 0 and 20) 

 
  
 

 

q64 64. Vilken är din genomsnittliga månadsinkomst före skatt (=bruttoinkomster) inklusive 
kapitalinkomster och alla sociala förmåner?  euro i månaden  
 
 
(must be between 0 and 1e+06) 

 
  

If ??q63a??=1, do not ask 'q65' 

 

 

q65 65. Vilken är ditt hushålls genomsnittliga, sammanlagda månadsinkomst före skatt 
(=bruttoinkomster) inklusive kapitalinkomster och alla sociala förmåner?  euro i månaden 
 
 
(must be between 0 and 1e+06) 

 
  
 

 

q66 66. Är du för närvarande...    
Välj bara ett alternativ.  

  1 Gift  
  2 Sambo  
  3 I registrerat partnerskap  
  4 Separerad (men fortfarande lagligen gift eller i ett registrerat partnerskap)  
  5 Frånskild från äktenskap eller registrerat partnerskap  
  6 Änka/änkling efter ett äktenskap eller registrerat partnerskap  
  7 Jag har aldrig varit gift eller sambo eller levt i ett registrerat partnerskap  
  8 Inget av ovan nämnda  
 

 

q67a 67 a) I vilket land föddes din far?  

 



  
  
  
 

 

q67b 67. b) I vilket land föddes din mor?  

 
  
  
  
 

 

q68 68. Bor du i...    
Välj bara ett alternativ.    

  1 Centrum av en storstad  
  2 En förort eller förstad till en storstad  
  3 En annan typ av stad  
  4 En by eller en tätort på landsbygden  
  5 En glesbygd på landsbygden 
 

 

lopetus merkitään piilo complete Analysea varten  
 
If true, set '1' to question 'COMPLETE' 
If true, set 'InterviewTime("alkaa","lopetus")' to question 'kesto_kokolomake' 
If true, set 'Now' to question 'paivamaara' 
 


