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A. Media, social tilltro
A1.

Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag?
Använd kort 1.
Ingen tid alls
Under en ½ timme
Från en ½ timme till 1 timme
Mer än 1 timme, men högst 1½ timme
Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar
Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar
Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar
Mer än 3 timmar

A2.

00
01
02
03
04
05
06
07

--> A3

Kort 1. Och hur stor del av den tid som Ni tittar på TV ägnar Ni totalt åt att se på nyheter
eller program om politik och aktualiteter under en vanlig vardag?
Använd ännu kort 1.
Ingen tid alls
Under en ½ timme
Från en ½ timme till 1 timme
Mer än 1 timme, men högst 1½ timme
Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar
Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar
Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar
Mer än 3 timmar

00
01
02
03
04
05
06
07

FRÅGA ALLA
A3.
Kort 1. Hur mycket tid ägnar Ni totalt under en vanlig vardag åt att lyssna på radio?
Använd samma kort nr 1.
Ingen tid alls
Under en ½ timme
Från en ½ timme till 1 timme
Mer än 1 timme, men högst 1½ timme
Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar
Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar
Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar
Mer än 3 timmar

00
01
02
03
04
05
06
07

--> A5

{Kysy, jos vastaaja kuuntelee radiota, jos ei, siirry a5:een}
A4.

Kort 1. Och hur stor del av den tid som Ni lyssnar på radio ägnar Ni totalt åt att lyssna på
nyheter eller program om politik och aktualiteter under en vanlig vardag?
Använd ännu kort 1.
Ingen tid alls
Under en ½ timme
Från en ½ timme till 1 timme
Mer än 1 timme, men högst 1½ timme
Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar
Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar
Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar
Mer än 3 timmar

A5.

00
01
02
03
04
05
06
07

Kort 1. Hur mycket tid ägnar Ni totalt åt att läsa dagstidningar under en vanlig vardag?
Använd ännu kort 1.
Ingen tid alls
Under en ½ timme
Från en ½ timme till 1 timme
Mer än 1 timme, men högst 1½ timme
Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar
Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar
Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar
Mer än 3 timmar

00
01
02
03
04
05
06
07

--> A7

{Kysy, jos vastaaja lukee lehtiä, jos ei, siirry a7:een}
A6.

Kort 1. Och hur stor del av den här tiden (som Ni använder för att läsa dagstidningar)
ägnar Ni totalt åt att läsa om politik och aktuella samhällsfrågor under en vanlig vardag?
Använd ännu kort 1.
Ingen tid alls
Under en ½ timme
Från en ½ timme till 1 timme
Mer än 1 timme, men högst 1½ timme
Mer än 1½ timme, men högst 2 timmar
Mer än 2 timmar, men högst 2½ timmar
Mer än 2½ timmar, men högst 3 timmar
Mer än 3 timmar

00
01
02
03
04
05
06
07

A7.

Kort 2. Använd nu kort 2. Hur ofta använder Ni Internet, webben eller e-post, hemma eller
på arbetsplatsen, för Ert privata bruk?
Ingen Internet hemma eller på arbetsplatsen
Aldrig
Mindre än en gång i månaden
En gång i månaden
Flera gånger i månaden
En gång i veckan
Flera gånger i veckan
Varje dag

A8.

00
01
02
03
04
05
06
07

(M) Kort 3. Använd kort 3. Skulle Ni 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 där 10
betyder att man kan lita på de flesta människor.
0 Man kan inte vara nog försiktig - 10 Man kan lita på de flesta människor

A9.

(M) Kort 4. Använd kort 4. Tror Ni att de flesta människor skulle försöka utnyttja Er om de
fick chansen eller skulle de försöka vara ärliga och rättvisa?
0 De flesta människor skulle försöka utnyttja mig - 10 De flesta människor skulle försöka
vara ärliga och rättvisa

A10.

(M) Kort 5. Skulle Ni säga att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma mot
andra eller att de främst ser till sig själva? Använd kort 5.
0 Människor ser främst till sig själva - 10 Människor försöker för det mesta vara
hjälpsamma

B. Politik
Nu ställer jag några frågor om politik.
B1.

B2.

(M) Hur intresserad är Ni av politik?
Är Ni:"
mycket intresserad,
ganska intresserad,
inte särskilt intresserad,
inte alls intresserad?

(M) Kort 6. Hur ofta verkar politik så komplicerat att Ni inte riktigt förstår vad det handlar
om? Använd kort 6.
Aldrig
Sällan
Ibland
Då och då
Ofta

B3.

1
2
3
4
5

(M) Kort 8. Hur svårt eller lätt tycker Ni att det är att ta ställning i politiska frågor?
Använd kort 8.
Mycket svårt
Svårt
Varken svårt eller lätt
Lätt
Mycket lätt

B5

1
2
3
4
5

(M) Kort 7. Tror Ni att Ni skulle kunna delta aktivt i en grupp som är engagerad i politiska
frågor? Använd kort 7.
Definitivt inte
Antagligen inte
Är inte säker
Antagligen
Definitivt

B4.

1
2
3
4

1
2
3
4
5

(M) Kort 9. Använd kort 9. Tror Ni att politiker i allmänhet bryr sig om vad människor som
Ni tänker?
Knappast bryr sig någon politiker om vad människor som jag tycker
Mycket få bryr sig
En del bryr sig
Många bryr sig
De flesta politiker bryr sig om vad människor som jag tycker

1
2
3
4
5

B6

(M) Kort 10. Skulle Ni säga att politiker bara är intresserade av att få folks röster snarare
än av folks åsikter? Använd kort 10.
Nästan alla politiker är bara intresserade av röster
De flesta politiker är bara intresserade av röster
En del politiker är bara intresserade av röster, andra inte
De flesta politiker är intresserade av människors åsikter
Nästan alla politiker är intresserade av människors åsikter

1
2
3
4
5

Kort 11. Använd kort 11 och berätta på en skala från noll till tio hur stor tillit Ni personligen har till
var och en av följande institutioner. Noll betyder att Ni inte har någon tillit alls till den institutionen,
10 att Ni har full tillit:
0 Jag har ingen tillit alls - 10 Jag har fullständig tillit
B7.
B8.
B9.
B10.
B11.
B12.

(M) Finlands riksdag?
(M) Rättsväsendet?
(M) Polisen?
(M) Politikerna?
(M) Europaparlamentet?
(M) FN (Förenta Nationerna)?

B13.

En del människor röstar inte nuförtiden, av en aller annan anledning.Röstade Ni i det
senaste riksdagsvalet i mars 1999?
Ja
Nej
Ingen rösträtt

B14.

1
2
3

FRÅGA B14
GÅ TILL B15
GÅ TILL B15

Vilket parti röstade Ni på i det valet?
Samlingspartiet
Svenska Folkpartiet i Finland
Liberalerna
Centern i Finland
Sannfinländarna (tidigare Finlands landsbygdspa)
Kristdemokraterna i Finland
Förbundet för det Fria Finland
Gröna förbundet
Finlands Socialdemokratiska parti
Vänsterförbundet
Finlands kommunistiska parti
Kommunistiska Arbetarpartiet
Luonnonlain puolue (Naturens lag i Finland)
Något annat
B14_1

Annat parti, vilket? __________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 --> B14_1,
vo:t 1-13 -->B15

FRÅGA ALLA
Det finns olika sätt att försöka förbättra saker i Finland eller att försöka förhindra att saker går
fel.Har Ni under de 12 senaste månaderna gjort något av följande? Till att börja med:
B15.

Kontaktat en politiker eller en statlig eller kommunal tjänsteman?

B16.

Arbetat i ett politiskt parti eller en politisk grupp?

B17.

Arbetat i en annan organisation eller förening?

B18.

Använt eller synliggjort kampanjmaterial, t.ex. en knapp, dekal el.dyl.?

B19.

Skrivit på en medborgaradress eller -vädjan?

B20.

Deltagit i en laglig demonstration?

B21.

Bojkottat, dvs. låtit bli eller undvikit att köpa vissa produkter?

B22.

Medvetet köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl?

B23.

Donerat pengar till en politisk organisation eller grupp?

B24.

Deltagit i olagliga protestaktiviteter?"

FRÅGA ALLA
B25a. (M) Finns det ett särskilt politiskt parti som känns närmare Er politiska ståndpunkt än andra
partier?
Ja
1 FRÅGA B25b-B25c
Nej
2 GÅ TILL B26
(KIS
GÅ TILL B26)
B25b. Vilket parti?
Samlingspartiet
Svenska Folkpartiet i Finland
Liberalerna
Centern i Finland
Sannfinländarna (tidigare Finlands landsbygdspa)
Kristdemokraterna i Finland
Förbundet för det Fria Finland
Gröna förbundet
Finlands Socialdemokratiska parti
Vänsterförbundet
Finlands kommunistiska parti
Kommunistiska Arbetarpartiet
Luonnonlain puolue (Naturens lag i Finland)
Något annat
B25b_1. Något annat, vilket? _______________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 --> B25b_1,
vo:t 1-13 -->B25c

B25c. (M) Hur nära känner Ni att Ni står detta parti? Känner Ni att Ni står...
mycket nära
ganska nära
inte så nära
inte alls nära?
B26.

Är Ni medlem i något politiskt parti?
Ja
Nej
(KIS

B27.

1
2
3
4

1
2

FRÅGA B27
GÅ TILL B28
GÅ TILL B28)

Vilket parti?
Samlingspartiet
Svenska Folkpartiet i Finland
Liberalerna
Centern i Finland
Sannfinländarna (tidigare Finlands landsbygdspa)
Kristdemokraterna i Finland
Förbundet för det Fria Finland
Gröna förbundet
Finlands Socialdemokratiska parti
Vänsterförbundet
Finlands kommunistiska parti
Kommunistiska Arbetarpartiet
Luonnonlain puolue (Naturens lag i Finland)
Något annat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 --> B27_1,
vo:t 1-13 -->B28

B27_1. Något annat, vilket? ________________________________
B28.

(M) Kort 12. I politiska sammanhang brukar man ibland tala om 'vänster' och 'höger'.
Använd kort 12. Var skulle Ni placera Er på skalan där noll står för vänstern och 10 för
högern?
00 Vänstern - 10 Högern

B29.

(M) Kort 13. På det hela taget, hur nöjd är Ni med Ert liv i stort nuförtiden? Använd kort 13,
där noll innebär extremt missnöjd och 10 extremt nöjd.
00 Extremt missnöjd - 10 Extremt nöjd

B30.

(M) Kort 13. På det hela taget, hur nöjd är Ni med den ekonomiska situationen i Finland i
dagens läge? Använd ännu kort 13.
00 Extremt missnöjd - 10 Extremt nöjd

B31.

(M) Kort 13. Hur nöjd är Ni med Finlands nuvarande regering och hur den sköter sitt jobb?
Använd ännu kort 13.
00 Extremt missnöjd - 10 Extremt nöjd

B32.

(M) Kort 13. Hur nöjd är Ni på det hela taget med hur demokratin fungerar i Finland?
Använd ännu kort 13.
00 Extremt missnöjd - 10 Extremt nöjd

B33.

(M) Kort 14. Använd nu kort 14.Vad tycker Ni om utbildningssystemet i dagens Finland?
00 Extremt dåligt - 10 Extremt bra

B34.

(M) Kort 14. Använd ännu kort 14 och berätta vad Ni anser om nivån av
hälsovårdstjänsterna tillstånd dagens Finland?
00 Extremt dålig - 10 Extremt bra

B35-B42. Kortti 15. Man kan fatta beslut om samhälleliga frågor på olika nivåer. Använd kort 15
och berätta på vilken nivå Ni anser att man i huvudsak borde fatta politiska beslut om
följande frågor:
B35. (M) Miljövård?
B36. (M) Kamp mot organiserad brottslighet?
B37. (M) Jordbruk?
B38. (M) Försvaret?
B39. (M) Socialskydd?
B40. (M) Utvecklingshjälp?
B41. (M) Invandring och flyktingar?"
B42. (M) Räntenivån?
På internationell nivå
1
På europeisk nivå
2
På nationell nivå
3
På regional eller lokal nivå 4

B43-B50. Kort 16. Använd svarsalternativen på kort 16 och berätta i vilken grad Ni instämmer
eller inte instämmer i följande påståenden:
B43. (M) Ju mindre staten ingriper i ekonomin, desto bättre är det för Finland?
B44. (M) Regeringen och riksdagen borde vidta åtgärder för att minska inkomstskillnaderna?
B45. (M) De anställda behöver starka fackförbund för att värna om sina arbetsvillkor och sin
lön?
B46. (M) Homosexuella män och kvinnor bör få leva (sina egna liv) som de själva vill?
B47. (M) Lagen skall oavsett omständigheterna alltid följas?
B48. (M) Politiska partier som vill avskaffa demokratin bör förbjudas?
B49. (M) Ekonomisk tillväxt förorsakar i slutändan alltid skador på miljön?
B50. (M) Man kan lita på att den moderna vetenskapen kan lösa våra miljöproblem?
Helt av samma åsikt
1
Nästan av samma åsikt
2
Varken av samma eller annan åsikt
3
Nästan av annan åsikt
4
Helt av annan åsikt
5

C. Välfärd och nätverk
Nu följer några frågor om Er och Ert liv.
C1.

Kort 17. Använd kort 17. Allmänt taget, hur lycklig skulle Ni säga att Ni är?
00 Extremt olycklig - 10 Extremt lycklig

C2.

Kort 18. Använd kort 18. Hur ofta umgås Ni med vänner, släktingar eller arbetskamrater i
andra sammanhang än arbete?
Aldrig
Mera sällan än en gång i månaden
En gång i månaden
Flera gånger i månaden
En gång i veckan
Flera gånger i veckan
Varje dag

01
02
03
04
05
06
07

C3.

(M) Har Ni någon som Ni kan diskutera intima och personliga frågor med?
Ja
1
Nej
2

C4.

Kort 19. Använd kort 19. Jämfört med andra människor i Er ålder, hur ofta skulle Ni säga
att Ni deltar i olika former av sociala aktiviteter/fritidsaktiviteter?
Mycket mera sällan än de flesta
Mera sällan än andra
Ungefär lika mycket som andra
Oftare än andra
Mycket oftare än andra

C5.

Har Ni själv eller någon i Ert hushåll blivit utsatt för inbrott eller överfall under de senaste
fem åren?
Ja
Nej

C6.

1
2
3
4
5

1
2

(M) Hur trygg känner Ni Er - eller skulle Ni känna Er - att gå ensam i Ert bostadsområde
efter mörkrets inbrott? Känner Ni Er eller skulle Ni känna Er:
Mycket trygg
Trygg
Otrygg
Mycket otrygg?

1
2
3
4

C7.

(M) Hurdant är Ert allmänna hälsotillstånd? Skulle Ni säga att det är:
Mycket bra
Bra
Hyfsat
Dåligt
Mycket dåligt?

C8.

(M) Hindras Ni på något sätt i Era dagliga aktiviteter av någon långvarig sjukdom,
funktionshinder, krämpor eller psykiska besvär?
Ja, mycket
Ja, i viss mån
Nej

C9.

1
2
3

Anser Ni Er tillhöra någon särskild religion eller något samfund?
Ja
Nej
(Jag vet inte

C10.

1
2
3
4
5

1
2

Vilken?
Evangelisk-lutherska kyrkan
Ortodoxa kyrkosamfund
Katolska kyrkan
Pingströrelsen
Frikyrkan i Finland
Jehovas Vittnen
Judiska församlingarna
Islamitiska församlingarna
Någon annan
C10_1.

C11.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Någon annan, vilken? ________________________________

(M) Har Ni någonsin tidigare ansett Er tillhöra någon särskild religion eller något samfund?
Ja
Nej
(Jag vet inte

C12.

FRÅGA C10
GÅ TILL C11
GÅ TILL C11)

1
2

FRÅGA C12
GÅ TILL C13
GÅ TILL C13)

Vilken?
Evangelisk-lutherska kyrkan
Ortodoxa kyrkosamfund
Katolska kyrkan
Pingströrelsen
Frikyrkan i Finland
Jehovas Vittnen
Judiska församlingarna
Islamitiska församlingarna
Någon annan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

C12_1. Någon annan, vilken? _______________________________

C13.

(M) Kort 20. Oavsett om Ni tillhör någon särskild religion eller inte, hur religiös skulle Ni
säga att Ni är? Använd kort 20.
0 Inte alls religiös - 10 Mycket religiös

C14.

(M) Kort 21. Förutom särskilda tillfällen såsom bröllop och begravningar, ungefär hur ofta
deltar Ni i religiösa sammankomster nuförtiden? Använd kort 21.
Varje dag
Oftare än en gång i veckan
En gång i veckan
Minst en gång i månaden
Bara på speciella helgdagar
Mera sällan
Aldrig

C15.

1
2
3
4
5
6
7

(M) Kort 21. Förutom när Ni deltar i en religiös sammankomst, hur ofta, om någonsin, ber
Ni? Använd kort 21.
Varje dag
Oftare än en gång i veckan
En gång i veckan
Minst en gång i månaden
Bara på speciella helgdagar
Mera sällan
Aldrig

1
2
3
4
5
6
7

FRÅGA ALLA
C16. (M) Skulle Ni säga att Ni tillhör en grupp som är diskriminerad i Finland?
Ja
1
Nej
2
(Jag vet inte
C17.

FRÅGA C17
GÅ TILL C18
GÅ TILL C18)

(M) På vilka grunder är Er grupp utsatt för diskriminering?
(Anteckna alla eventuella alternativ)
Hudfärg eller ras
01
Nationalitet
02
Religion
03
Språk
04
Etnisk grupp
05
Ålder
06
Kön
07
Sexuell läggning
08
Handikapp
09
Något annat
10 --> C17_1, jos vain vo:ja 1-9 --> C18

C17_1 (M) Något annat, vad? ___________________________________

FRÅGA ALLA
C18.

Är Ni finländsk medborgare?
Ja
1
Nej
2
(Jag vet inte

GÅ TILL C20
FRÅGA C19
FRÅGA C19)

C19.

I vilket land är Ni medborgare? _____________________________________

C20.

Föddes Ni i Finland?
Ja
1
Nej
2
(Jag vet inte

GÅ TILL C23
FRÅGA C21
GÅ TILL C23)

C21.

I vilket land är Ni född?___________________________________________

C22.

Kort 22. För hur länge sedan flyttade Ni för första gången till Finland för att bo här?
Använd kort 22.
Mindre än för ett år sedan
För 1-5 år sedan
För 6-10 år sedan
För 11-20 år sedan
För mer än 20 år sedan

1
2
3
4
5

KYSY KAIKILTA
C23. Vilket/Vilka språk talar Ni oftast hemma? _________________________________

C24.

(M) Tillhör Ni en etnisk minoritetsgrupp i Finland?
Ja
Nej

C25.

1
2

Är/Var Er far född i Finland?
Ja
Nej
(Jag vet inte

1
2

GÅ TILL C27
FRÅGA C26
GÅ TILL C27)

C26.

Kort 23. Använd kort 23. Från vilken kontinent kommer/kom Er far ursprungligen från?
Europa
Afrika
Asien
Nordamerika
Sydamerika och Karibien
Australasien, Polynesien

1
2
3
4
5
6

FRÅGA ALLA
C27.

Är/var Er mor född i Finland?
Ja
Nej
(Jag vet inte

C28.

1
2

GÅ TILL D1
FRÅGA C28
GÅ TILL D1)

Kort 23. Använd kort 23. Från vilken kontinent kommer/kom Er mor ursprungligen från?
Europa
Afrika
Asien
Nordamerika
Sydamerika och Karibien
Australasien, Polynesien

1
2
3
4
5
6

D. Inflyttare och asylsökande
FRÅGA ALLA
Människor flyttar från andra länder till Finland av många orsaker. Några kommer för att deras släkt
har rötter i Finland. Andra kommer hit för att arbeta eller för att förenas med sin familj. Andra
kommer för att de lever under hot i sitt hemland.Nu följer några frågor om det här ämnet.
D1.

(M) Är de människor som flyttar till Finland enligt Er mening:
Till största delen av samma ras eller etniska grupp som finländarna
Av annan ras eller etnisk grupp
Eller är ungefär hälften av samma ras och hälften av annan?

D2.

(M) Och de människor som flyttar till Finland från europeiska länder. Skulle Ni säga att:
De flesta kommer från de rikare länderna i Europa
De flesta kommer från de fattigare länderna i Europa
Eller kommer ungefär hälften från de rikare och hälften från de fattigare länderna?

D3.

1
2
3
4

(M) Kort 24. Och vad tycker Ni då det gäller människor av en annan ras eller etnisk
tillhörighet än majoriteten av Finlands befolkning? Använd ännu kort 24.
Borde tillåta många
Borde tillåta ganska många
Borde tillåta bara några
Borde inte tillåta alls

D6.

1
2
3

(M) Kort 24. Använd kort 24. I vilken utsträckning tycker Ni att Finland bör tillåta människor
av samma ras eller etnisk tillhörighet som majoriteten av Finlands befolkning att bosätta
sig i Finland?
Borde tillåta många
Borde tillåta ganska många
Borde tillåta bara några
Borde inte tillåta alls

D5.

1
2
3

(M) Och de människor som numera bosätter sig i Finland från länder utanför Europa.
Anser Ni att:
De flesta kommer från de rikare länderna utanför Europa
De flesta kommer från de fattigare länderna utanför Europa
Eller kommer ungefär hälften från de fattigare och hälften från de rikare länderna?

D4.

1
2
3

1
2
3
4

(M) Kort 24. Använd ännu kort 24. I vilken utsträckning anser Ni att Finland bör tillåta
människor från de rikare länderna i Europa att bosätta sig här?
Borde tillåta många
Borde tillåta ganska många
Borde tillåta bara några
Borde inte tillåta alls

1
2
3
4

D7.

(M) Kort 24. Vad anser Ni när det gäller människor från de fattigare länderna i Europa?
Använda ännu kort 24.
Borde tillåta många
Borde tillåta ganska många
Borde tillåta bara några
Borde inte tillåta alls

D8.

(M) Kort 24. I vilken utsträckning tycker Ni att Finland bör tillåta människor från de rikare
länderna utanför Europa att bosätta sig här? Använd ännu samma kort 24.
Borde tillåta många
Borde tillåta ganska många
Borde tillåta bara några
Borde inte tillåta alls

D9.

1
2
3
4

1
2
3
4

(M) Kort 24. Vad anser Ni då det gäller människor från de fattigare länderna utanför
Europa (och deras inflyttning i Finland)? Använd ännu samma kort 24.
Borde tillåta många
Borde tillåta ganska många
Borde tillåta bara några
Borde inte tillåta alls

1
2
3
4

D10-D17. Kort 25. Hur viktiga anser Ni att följande faktorer är då man bestämmer om någon som
fötts, vuxit upp och nu lever i ett land utanför Finland skall få möjligheten att flytta hit och
bosätta sig här. Använd kort 25.
0 Extremt oviktigt - 10 Extremt viktigt
D10.

(M) Hur viktigt bör det vara att de har en god utbildning?

D11.

(M) Hur viktigt är det att närstående familjemedlemmar/släktingar redan är bosatta här?

D12.

(M) Hur viktigt är det att de talar finska eller svenska?

D13.

(M) Hur viktigt är det att de är kristna?

D14.

(M) Hur viktigt är det att de är vithyade?

D15.

(M) Hur viktigt är det att de är välbärgade?

D16.

(M) Hur viktigt är det att de har yrkeskunskap som Finland behöver?

D17.

(M) Hur viktigt är det att de tar till sig och accepterar den finländska livsstilen?

D18-D24. Kort 26. Använd kort 26 och berätta om Ni är av samma åsikt eller annan åsikt om
följande påståenden:
D18.

(M) Lönenivån blir lägre när invandrare flyttar hit för att bo och arbeta?

D19.

(M) Då det flyttar människor för att bo och arbeta i Finland försämras i allmänhet de
ekonomiska omständigheterna mer för de fattiga än för de rika?

D20.

(M) Invandrare som flyttar till Finland för att bo och arbeta avhjälper arbetskraftsbristen?

D21.

(M) Om de invandrare som flyttar till Finland för att bo och arbeta är länge arbetslösa, skall
de tvingas att lämna landet?

D22.

(M) Invandrare bör garanteras samma rättigheter som alla andra?

D23.

(M) Om invandrare begår ett allvarligt brott, skall de utvisas?

D24.

(M) Om invandrare begår vilket som helst brott, skall de utvisas?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

D25.

1
2
3
4
5

(M) Kort 27. Använd kort 27. Skulle Ni säga att invandrarna i allmänhet tar jobb från
finländska arbetstagare eller att de i allmänhet skapar nya arbetstillfällen?
0 Tar jobb - 10 Skapar nya arbetstillfällen

D26.

(M) Kort 28. De flesta invandrare söker sig till arbetsmarknaden och betalar skatt i Finland.
De använder också hälso- och socialvårdstjänster. Tror Ni att de får mer av samhället än
vad de själva betalar? Använd kort 28.
0 Får i allmänhet mer av samhället - 10 Betalar i allmänhet mer till samhället

D27.

(M) Kort 29. Skulle Ni säga att det i allmänhet är bra eller dåligt för Finlands ekonomi att
människor från andra länder flyttar till Finland? Använd kort 29.
0 Dåligt för ekonomin - 10 Bra för ekonomin

D28.

(M) Kort 30. Använd kort 30. Tror Ni att kulturlivet i Finland i allmänhet undergrävs eller
berikas av att människor från andra länder flyttar till Finland?
0 Det kulturella livet undergrävs - 10 Det kulturella livet berikas

D29.

(M) Kort 31. Blir Finland ett bättre eller sämre land att leva i av att människor från andra
länder flyttar hit? Använd kort 31.
0 Ett sämre land att leva i - 10 Ett bättre land att leva i

D30.

(M) Kort 32. Förvärras eller lindras Finlands problem med kriminalitet av att människor från
andra länder flyttar till Finland? Använd kort 32.
0 Problem med kriminalitet blir värre - 10 Problem med kriminalitet blir mindre

D31.

(M) Kort 33. När människor lämnar sina hemländer och bosätter sig i Finland, tror Ni att
detta har en dålig eller bra inverkan på de gamla hemländerna i det långa loppet?
Använd kort 33.
0 I det långa loppet är det dåligt för hemländerna - 10 I det långa loppet är det bra för
hemländerna

D32-D33. Kort 34. Använd kort 34 och berätta i vilken grad Ni är av samma eller annan åsikt om
följande påståenden:
D32.

(M) Alla länder tjänar på om människor kan flytta till länder där deras kompetens behövs
mest?
Helt av samma åsikt
1
Nästan av samma åsikt
2
Varken av samma eller annan åsikt
3
Nästan av annan åsikt
4
Helt av annan åsikt
5

D33.

(M) Rikare länder har en plikt att ta emot invandrare från fattigare länder?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

1
2
3
4
5

D34-D35. Kort 35. Använd kort 35. Om vi tänker på människor som flyttar till Finland från ett annat
land och som är av samma ras eller etniska grupp som majoriteten av Finlands
befolkning. Hur mycket skulle Ni motsätta Er, om någon av dem skulle:
D34.

(M) Utnämnas till Er chef?
0 Jag skulle inte alls motsätta mig. - 10 Jag skulle motsätta mig starkt.

D35.

(M) Gifta sig med en av Era nära släktingar?
0 Jag skulle inte motsätta mig - 10 Jag skulle motsätta mig starkt

D36-D37. Kort 35. Om vi tänker på människor som har flyttat till Finland från ett annat land och
som är av en annan ras eller etnisk grupp som de flesta finländare. Hur mycket skulle Ni
motsätta Er, om någon av dem skulle:
D36.

(M) Utnämnas till Er chef?
0 Jag skulle inte alls motsätta mig. - 10 Jag skulle motsätta mig starkt.

D37.

(M) Gifta sig med en av Era nära släktingar?
0 Jag skulle inte alls motsätta mig. - 10 Jag skulle motsätta mig starkt.

D38.

(M) Kort 36. Anta att Ni höll på att välja ett område som Ni skulle flytta till. Vilket av de
områden som beskrivs på kort 36 skulle vara den trevligaste boendemiljön?
Ett område där det inte just alls bor representanter för
andra raser eller etniska grupper
Ett område där några människor var av annan ras eller
hörde till en annan etnisk grupp
Ett område där många människor var av en annan ras
eller hörde till en annan etnisk grupp
Ingen skillnad

D39.

1
2
3
4

(M) Kort 37. Använd nu kort 37 och beskriv det område där Ni för närvarande bor?"
Ett område där nästan ingen är av annan ras eller hör
till en annan etnisk grupp
Ett område där några människor är av annan ras eller
hör till en annan etnisk grupp
Ett område där många människor är av en annan ras
eller hör till en annan etnisk grupp

1
2
3

D40-D44. Kort 38. Använd kort 38 och berätta om Ni är av samma eller av annan åsikt:
D40.

(M) Det är bra för ett land om nästan alla följer samma seder och traditioner?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

D41.

1
2
3
4
5

(M) Det är bra för ett land om där finns många olika religioner?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

1
2
3
4
5

D42.

(M) Det är bra för ett land om de flesta kan tala åtminstone ett gemensamt språk?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

D43.

(M) Utlänningar måste ha rätt att utbilda sina barn i sina egna separata skolor om de vill?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

D44.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

(M) Om ett land vill minska spänningarna måste invandringen stoppas?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

1
2
3
4
5

D45-D46. Kort 39. Hur bra eller dåliga är följande saker för ett land, vilket som helst?
Använd kort 39.
D45.

(M) En lag om etnisk diskriminering på arbetsplatser?
0 Extremt dåligt - 10 Extremt bra

D46.

(M) En lag, som förbjuder fientlighet mot andra raser eller etniska grupper,
en lag mot hets mot folkgrupp?
0 Extremt dåligt - 10 Extremt bra

D47.

(M) Har Ni vänner som har flyttat till Finland från något annat land?"
Ja, flera
Ja, några
Nej, inga

D48.

1
2
3

(M) Har Ni arbetskamrater, som har flyttat till Finland från något annat land?"
Ja, flera
Ja, några
Nej, inga
Arbetar inte för tillfället

1
2
3
4

D49-D55. En del människor kommer till Finland och söker asylrätt hävdande att de är rädda för
förföljelser i sitt eget land.
Kort 40. Använd kort 40 och och berätta om Ni är av samma eller annan åsikt med
följande påståenden. För det första:
D49.

(M) Finland har fler asylsökande än vad man rimligtvis kan kräva?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

D50.

(M) Medan asylansökan behandlas borde de sökande ha rätt att arbeta i Finland?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

D51.

1
2
3
4
5

(M) Under den tid asylansökningarna behandlas borde asylsökande hållas under uppsikt
på flyktingförläggningar
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

D54.

1
2
3
4
5

(M) De flesta som söker asyl är egentligen inte hotade av förföljelse i sitt hemland?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

D53.

1
2
3
4
5

(M) Myndigheterna bör vara generösa då de bedömer människors asylansökningar?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

D52.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

(M) Under den tid ansökningarna behandlas borde Finska staten ge ekonomiskt stöd till
asylsökande?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

1
2
3
4
5

D55.

(M) De flyktingar som får asyl skall ha rätt att ta med sig sin familj?
Helt av samma åsikt
Nästan av samma åsikt
Varken av samma eller annan åsikt
Nästan av annan åsikt
Helt av annan åsikt

D56.

1
2
3
4
5

(M) Av hundra människor som är bosatta i Finland, hur många tror Ni att är födda utanför
Finland? ___________
Anvsining: Antal procent kan också noteras som decimaler.

D57.

(M) Kort 41. Om man jämför Finland med andra europeiska länder i samma storlek, tror Ni
att fler eller färre människor från andra länder kommer för att bo här? Använd kort 41 då Ni
svarar.
Mycket fler människor flyttar till Finland
Något fler människor flyttar till Finland
Ungefär lika många människor flyttar till Finland
Något färre människor flyttar till Finland
Mycket färre människor flyttar till Finland

D58.

1
2
3
4
5

(M) Kort 42. Vilket tror Ni att förhållandet är mellan antalet människor som lämnar Finland i
jämförelse med människor som flyttar hit? Använd kort 42.
Mycket fler människor flyttar bort
Något fler människor flyttar bort
Ungefär lika många flyttar till och från Finland
Något fler människor flyttar till Finland
Mycket fler människor flyttar till Finland

1
2
3
4
5

E. Samhälleligt deltagande
E1a-E12a. Kort 43. De följande frågorna gäller olika medborgarorganisationer, som människor
deltar i. Jag räknar nu upp olika föreningar och organisationer. Se på kort 43 och berätta
om Ni på något sätt deltagit sådana organisationers verksamhet under de senaste 12
månaderna. Om Ni har varit med, berätta i så fall på vilket sätt:

E1a.

(M) Idrottsförening eller friluftsförening inklusive jakt- och fiskesällskap?

E2a.

(M) I en kultur- eller hobbyförening?

E3a.

(M) Ett fackförbund eller en fackförening?

E4a.

(M) En organisation med anknytning till affärsverksamhet, yrke (annan än fackförbund eller
-förening) eller ett lantbrukssällskap?

E5a.

(M) En konsumentorganisation eller bilistförening?

E6a.

(M) I en organisation för humanitär hjälp, minoriteter eller invandrare, eller en
människorättsorganisation?

E7a.

(M) En organisation för miljövård, djurskydd eller en fredsrörelse?

E8a.

(M) En religiös organisation eller församlingsverksamhet?

E9a.

(M) Ett politiskt parti?

E10a. (M) En vetenskaplig eller fostrande organisation, (skolans) föräldraförening?
E11a. (M) En ungdoms-, pensionärs- eller kvinnoförening?
E12a. (M) Någon annan frivilligorganisation, som jag inte nämnt?
(E1a-E12a:)
Jag har inte deltagit
Jag är medlem
Jag har deltagit i någon mån
Jag har donerat pengar för verksamheten
Jag har deltagit i frivilligarbete
JOS KAIKKI 1, SIIRRY E13

1
2
3
4
5

E1b.

(M) Har Ni personliga vänner inom denna förening:
Idrottsförening eller friluftsförening, inklusive jakt- och fiskesällskap?

E2b.

(M) En kultur- eller hobbyförening?

E3b.

(M) Ett fackförbund eller en fackförening?

E4b.

(M) En förening med anknytning till affärsverksamhet eller yrke (annan än fackförbund eller
-förening), ett lantbrukssällskap?

E5b.

(M) En konsumentorganisation eller bilförening?

E6b.

(M) En organisation för humanitär hjälp, minoriteter eller invandrare, eller en
människorättsorganisation?

E7b.

(M) En organisation för miljövård eller djurskydd eller en fredsrörelse?

E8b.

(M) En religiös organisation eller församlingsverksamhet?

E9b.

(M) Ett politiskt parti?

E10b. (M) En vetenskaplig eller fostrande organisation, (skolans) föräldraförening?
E11b. (M) En ungdomsförening, pensionärsförening eller kvinnoförening?
E12b. (M) Någon annan frivilligorganisation, som jag inte nämnt?
(E1b-E12b)
Ja
1
Nej
2

E13-E19. (M) Kortti 44. Se på kort 44. Hur viktiga är följande saker i Ert liv?
E13.
E14.
E15.
E16.
E17.
E18.
E19.

Familjen?
Vännerna?
Fritiden?
Politiken?
Arbetet?
Religionen?
Frivilligorganisationerna?

0 Extremt oviktig - 10 Extremt viktig
0 Extremt oviktig - 10 Extremt viktig
0 Extremt oviktig - 10 Extremt viktig
0 Extremt oviktig - 10 Extremt viktig
0 Extremt oviktig - 10 Extremt viktig
0 Extremt oviktig - 10 Extremt viktig
0 Extremt oviktig - 10 Extremt viktig

FRÅGA ALLA
E20. (M) Kort 45. Använd kort 45. Med undantag av hjälp eller frivilligarbete i
frivilligorganisationer eller familjekretsen; hur ofta hjälper Ni sjuka eller åldringar, grannar,
bekanta eller andra människor som behöver hjälp?
Varje dag
Flera gånger i veckan
En gång i veckan
Flera gånger i månaden
En gång i månaden
Mera sällan
Aldrig
E21.

1
2
3
4
5
6
7

(M) Kort 45. Använd ännu kort 45. Hur ofta tycker Ni att Ni diskuterar politik och aktuella
händelser?
Varje dag
Flera gånger i veckan
En gång i veckan
Flera gånger i månaden
En gång i månaden
Mera sällan
Aldrig

1
2
3
4
5
6
7

E22-E27. Kort 46. Använd kort 46. Människor har olika uppfattningar om vilka egenskaper en god
medborgare har. Berätta hur viktiga följande egenskaper är enligt Er. För att vara en god
medborgare, hur viktigt är det:
E22.

(M) Att stödja människor som har det sämre än man själv?
0 Extremt oviktigt - 10 Extremt viktigt

E23.

(M) Att rösta i val?
0 Extremt oviktigt - 10 Extremt viktigt

E24.

(M) Att alltid följa lagar och regler?
0 Extremt oviktigt - 10 Extremt viktigt

E25.

(M) Att bilda sina egna åsikter oberoende av andra?
0 Extremt oviktigt - 10 Extremt viktigt

E26.

(M) Att vara aktiv i frivilligorganisationer?
Extremt oviktigt - 10 Extremt viktigt

E27.

(M) Att vara politiskt aktiv?
0 Extremt oviktigt - 10 Extremt viktigt

E28.

Hur länge har Ni bott inom det här området? _____________________________

Följande frågor gäller arbetslivet.
E29.

Är Ni för närvarande:
löntagare,
företagare (eller företagarfamiljemedlem),
eller utanför arbetslivet?
KIS

1
2
3

FRÅGA E30
GÅ TILL F1
GÅ TILL F1
GÅ TILL F1

E30-E34. Kort 47. Jag kommer att läsa upp en lista över saker med anknytning till Ert arbete.
Använd kort 47 och berätta vid varje punkt hur stor möjlighet Ni har i Ert arbete att påverka
att Ni kan:
E30.

(M) Vara flexibel i Era arbetstider?
0 Jag har inget inflytande - 10 Jag kan helt bestämma själv

E31.

(M) Bestämma hur Ert dagliga arbete är organiserat?
0 Jag har inget inflytande - 10 Jag kan helt bestämma själv

E32.

(M) Påverka Er arbetsmiljö?
0 Jag har inget inflytande - 10 Jag kan bestämma själv

E33.

(M) Ha inflytande över de allmänna riktlinjerna för Ert arbete?
0 Jag har inget inflytande - 10 Jag kan bestämma själv

E34.

(M) Ändra arbetsuppgifterna om Ni vill det?
0 Jag har inget inflytande - 10 Jag kan bestämma själv

E35-E36. Kort 48. Använd nu kort 48. Hur svårt eller lätt skulle det vara för Er att:
E35.

(M) Få en motsvarande eller bättre anställning hos en annan arbetsgivare om Ni ville det?
0 Extremt svårt - 10 Extremt lätt

E36.

(M) Starta ett eget företag om Ni ville det?
0 Extremt svårt - 10 Extremt lätt

E37.

Finns det ett fackförbund på Er arbetsplats?
Ja
Nej
(KIS

1
2

FRÅGA E38 ja E39
GÅ TILL E40
GÅ TILL E40)

E38-E39. Kort 48. Använd fortfarande kort 48. Hur svårt eller lätt är det att:
E38.

(M) Påverka fackförbundets eller fackavdelningens verksamhet?
0 Extremt svårt - 10 Extremt lätt

E39.

(M) Påverka förhållandena på Er arbetsplats genom fackförbund eller fackavdelning?
0 Extremt svårt - 10 Extremt lätt

FRÅGA ALLA LÖNTAGARE; (vaihtoehto 1 E29:ssa)
E40.

(M) Kort 49. Använd kort 49. Hur nöjd eller missnöjd har Ni i allmänhet varit under de
senaste 12 månaderna när det gäller hur saker har skötts på Er arbetsplats?
0 Extremt missnöjd - 10 Extremt nöjd

E41.

(M) Har Ni under de senaste 12 månaderna försökt påverka Era arbetsförhållanden eller
situationen på arbetsplatsen eller försökt förhindra att de blir sämre?"
Ja
Nej
(KIS

E42.

1
2

FRÅGA E42
GÅ TILL F1
GÅ TILL F1)

(M). Resulterade försöken i någon förbättring?
Ja
1
Nej
2
Är inte säker 3

E43.

(M) Kort 50. Oavsett slutresultatet, hur rättvist eller orättvist behandlades Ni i Ert försök att
förbättra saker på arbetsplatsen? Använd kort 50.
0 Blev mycket orättvist behandlad - 10 Blev mycket rättvist behandlad

F. Hushåll och social bakgrund
De sista frågorna gäller Er själv och andra medlemmar i Ert hushåll.
F1.

Om Ni räknar med Er själv, hur många personer inklusive barnen bor det regelbundet i Ert
hushåll?
____________

apuA Kan Ni räkna upp de övriga hushållsmedlemmarna från den äldsta till den yngsta?
Anvisning: förnamn
F2-F4. jokaisesta kotitalouden jäsenestä:
F2.

Anteckna medlems namn kön.
1=man
2=kvinna

F3.

Vilket är medlems namn födelseår?

F4.

Kort 51. Använd kort 51 och berätta vilket släktförhållande namn har med Er?
Make / maka / sambo
Son / dotter (inkl. styvbarn, adopterade barn,
fosterbarn, makes/makas/sambos barn)
Förälder / svärförälder / sambos förälder / styvmor- eller far
Annan släkting
Annan, ej släkt
Namn
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________

F5.

Kön
____
____
____
____

2
3
4
5

Släktförhållande
______
______
______
______ osv.

(M) Kort 52. Vilken av beskrivningarna på kort 52 passar bäst in på Ert bostadsområde?
En stor stad
En förort eller närområde till en stor stad
En liten eller medelstor stad eller kommun
En mindre tätort eller kommun
Landsbygd

F6.

Födelseår
_______
_______
_______
_______

1

1
2
3
4
5

Kort 53. Vilken är Er utbildning? Välj på kort 53 den högsta utbildningsnivån, som Ni
slutfört.
Mindre än grundskolans lågstadium eller motsvarande
0
Grundskolans lågstadium (årskurserna 1-6), folkskola
1
Grundskolans högstadium (årskurserna 7-9/10), mellanskola
2
Gymnasium, student- eller yrkesexamen
3
Examen på institutnivå eller högskoleexamen
5
Licentiat- eller doktorsexamen
6
(Inget av dessa
7)

FRÅGA ALLA
F7.

Hur många år har Ni sammanlagt gått i skola eller studerat? _____________
grundskola 9-10 år
yrkesskola, gymnasium 3 år (tot. 9+3=12)
yrkesinstitut eller yrkeshögskola 3 år (tot. 9+3+3=15)
högskola 6 år (tot. 9+3+6=18)

F8a.

Kort 54. Använd kort 54. Vilka av följande beskrivningar passar in på det Ni gjort under de
senaste sju dagarna?

{JOS USEAMPI KUIN YKSI F8a:ssa }
F8b. Kort 54. Använd ännu kort 54. Och vilken av dessa beskrivningar beskriver bäst Ert liv
(under de senaste sju dagarna)?
Förvärvsarbetat

F8a.
01

F8b.
01

Studerande

02

02

Arbetslös och aktiv arbetssökande

03

03

Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete

04

04

Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen

05

05

Pensionerad

06

06

Beväring eller i civiltjänst

07

07

Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare el.dyl.,
sköter barn eller andra människor

08

08

(Annan

09

09)

FRÅGA OM IP INTE ÄR I ARBETE VID F8a. DE SOM FÖRVÄRVSARBETAR (KOD 01),
GÅ TILL F12.
F9.

Har Ni under de senaste sju dagarna förvärvsarbetat (minst en timme)?
Ja
Nej
(KIS

F10.

Har Ni någonsin förvärvsarbetat?
Ja
Nej
(KIS

F11.

1 GÅ TILL F12
2 FRÅGA F10
FRÅGA F10)

1 FRÅGA F11
2 GÅ TILL F25
GÅ TILL F25)

Vilket år förvärvsarbetade Ni senast? _______________

HAASTATTELIJA: Jos vja on tällä hetkellä työssä (F8A tai F9), kysy F12 – F24 tämän hetkisestä
työstä. Jos vja ei työssä tällä hetkellä, mutta on aikaisemmin ollut työssä (F10 vaihtoehto 1), kysy
F12 – F24 viimeisimmästä työstä.
F12.

Är/Var Ni i Er huvudsyssla: "
Löntagare
Företagare
Arbetade i familjeföretag, på lantbruk
eller var företagarfamiljemedlem?
(KIS

F13.

1
2

GÅ TILL F14
GÅ TILL F13

3

GÅ TILL F14
GÅ TILL F14)

Hur många anställda (om någon) har/hade Ni i Ert företag/jordbruk? ______________

Fråga om löntagare eller arbetar i familjeföretag (1,3,KIS i frågan F12)
F14. Har/Hade Ni ett arbetsförhållande som är/var:
Ordinarie
eller på viss tid, (upphörandet av
arbetsavtalet redan överenskommet)?

1
2

Kysy kaikilta, jotka ovat töissä tällä hetkellä tai ovat aiemmin olleet töissä.
F15. Hur många människor är/var anställda där Ni arbetar/arbetade om Ni räknar med Er själv:
under 10
10 – 24
25 – 99
100 – 499
eller 500 eller fler?

1
2
3
4
5

F16.

Har/Hade Ni underordnade eller hörde det till Era uppgifter att leda andras arbete i Er
huvudssyssla?
Ja
1 FRÅGA F17
Nej
2 GÅ TILL F18
(KIS
GÅ TILL F18)

F17.

Hur många underordnade har/hade Ni?
______________

Kysy kaikilta, jotka ovat töissä tällä hetkellä tai ovat aiemmin olleet töissä.
F18. (M) I vilken utsträckning kan/kunde Ni organisera Ert eget arbete? Kan/kunde Ni göra det:
Mycket
I någon mån
Ganska litet
Inte alls?

1
2
3
4

F19.

Hur många timmar är/var Er regelbundna veckoarbetstid (i Er huvudsyssla, antingen
definierad i arbetsavtalet eller formad i praktiken) exklusive övertid med och utan lön?
________________

F20.

Oberoende av den överenskomna arbetstiden, hur många timmar under en normal vecka
arbetar/arbetade Ni normalt, inklusive all övertid med och utan lön?
_________________

F21.

Vilken är/var Er yrkesbenämning i Er huvudsyssla?
___________________________________________________ Skriv och välj kod

F22.

Vilket slags arbete utför/utförde Ni mest i Er huvudsyssla?
___________________________________________________ Skriv

F23.

Vilken utbildning eller vilka kvalifikationer krävs/krävdes för arbetet?
___________________________________________________ Skriv

F24.

Vilken är/var företagets eller organisationens huvudsakliga verksamhet?
___________________________________________________ Skriv

FRÅGA ALLA
F25. Har Ni någonsin varit arbetslös eller kontinuerligt sökt arbete under minst tre månader?
Ja
Nej
(KIS
F26.

Har någon av dessa perioder varat i 12 månader eller längre?
Ja
Nej

F27.

1 FRÅGA F26
2 GÅ TILL F28
GÅ TILL F28)

1
2

Har någon av dessa perioder infallit under de senaste fem åren?
Ja
Nej

1
2

FRÅGA ALLA
F28. Är Ni eller har Ni någon gång varit medlem i ett fackförbund?
Ja, jag är för närvarande
Ja, har varit tidigare
Nej

1
2
3

F29.

Kort 55. Om Ni tänker på de inkomster medlemmarna i hela Ert hushåll får, vilken är den
huvudsakliga inkomstkällan? Använd kort 55.
Löneinkomster
Företagarinkomst eller inkomst av lantbruk
Pensionsinkomster
Utkomstskydd för arbetslösa
Andra sociala förmåner
Inkomst av investeringar, besparingar, kapitalinkomster
Övriga inkomster

F30.

Kort 56. Använd kort 56. Om Ni räknar ihop alla hushållets inkomster, hur stora är Ert
hushålls totala nettoinkomster (inkomster efter skatt) per månad?
Under 500 (under 2 970 mk) i månaden
500 - 999 (2 970 - 5 939 mk)i månaden
1 000 - 1 499 (5 940 - 8 919 mk)i månaden
1 500 - 1 999 (8 920 - 11 889 mk)i månaden
2 000 - 2 499 (11 890 - 14 859 mk)i månaden
2 500 - 2 999 (14 860 - 17 829 mk) i månaden
3 000 - 4 999 (17 830 - 29 729 mk) i månaden
5 000 - 7 499 (29 730 - 44 589 mk) i månaden
7 500 - 10 000 (44 590 - 59 460 mk) i månaden
Över 10 000 (Över 59 460 mk) i månaden

F31.

01
02
03
04
05
06
07

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

(M) Kort 57. Vilken av beskrivningarna på kort 57 stämmer bäst överens med hur Ni ser på
Ert 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

F32.

1
2
3
4

(M) Kort 58. Om Ni av någon orsak skulle råka ut för allvarliga ekonomiska problem och
skulle behöva låna pengar för att klara Era utgifter, hur lätt eller svårt skulle det vara för
Er? Använd kort 58.
Mycket svårt
Ganska svårt
Varken lätt eller svårt
Ganska lätt
Mycket lätt

1
2
3
4
5

FRÅGA ALLA
F33. Intervjuaren antecknar
Intervjupersonen bor tillsammans med make/maka/sambo FRÅGA F34
Bor inte tillsammans
GÅ TILL F45

F34.

Kort 59. Använd kort 59 då Ni svarar. Vilken är den högsta utbildning, som Er
make/maka/sambo har slutfört?
Mindre än grundskolans lågstadium eller motsvarande
Grundskolans lågstadium (årskurserna 1-6), folkskola
Grundskolans högstadium (årskurserna 7-9/10), mellanskola
Gymnasium, student- eller yrkesexamen
Examen på institutnivå eller högskoleexamen
Licentiat- eller doktorsexamen
(Inget av dessa

0
1
2
3
5
6
7)

F35a. Kort 60. Använd kort 60. Vilken av beskrivningarna på kort 60 passar in på det Er
make/maka/sambo sysslat med under de senaste sju dagarna?
Kysy jos useampi kuin yksi merkitty F35a:ssa
F35b. Kort 60. Använd ännu kort 60. Och vilken av dessa beskrivningar motsvarar bäst
hans/hennes situation (under de senaste 7 dagarna)?
Förvärvsarbetat

F35a
01

F35b
01

Studerande

02

02

Arbetslös och aktiv arbetssökande

03

03

Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete

04

04

Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen

05

05

Pensionerad

06

06

Beväring eller i civiltjänst

07

07

Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare el.dyl.,
sköter barn eller andra människor

08

08

(Annan

09

09)

Kysy, jos ei ansiotyössä F35a:ssa. Jos ansiotyössä (01) siirry F37:ään.
F36. Utförde Er make/maka något förvärvsarbete (som tog minst en timme) under de senaste
sju dagarna?
Ja
Nej
(KIS

1 FRÅGA F37
2 GÅ TILL F45
GÅ TILL F45)

Kysy, jos avio / avopuoliso palkkatyössä F35a:ssa tai F36:ssa
F37. Vilken är hans/hennes yrkesbenämning?
___________________________________________________ Skriv och välj kod
F38.

Vilka är hans/hennes huvudsakliga uppgifter i huvudsysslan?
___________________________________________________ Skriv

F39.

Vilken utbildning eller vilka kvalifikationer krävs/krävdes för arbetet?
___________________________________________________ Skriv

F40.

Är han/hon i sin huvudssyssla:
Löntagare
Företagare
Arbetar i familjeföretag, på lantbruk
eller är företagarfamiljemedlem?
(KIS

F41.

Hur många anställda har han/hon?

1
2

GÅ TILL F42
FRÅGA F41

3

GÅ TILL F42
GÅ TILL F42)

____________

Kysy, jos puoliso ansiotyössä F35a:ssa tai F36:ssa}
F42. Har han/hon i sin huvudsyssla underordnade eller hör det till uppgifterna att leda andras
arbete?
Ja
Nej
(KIS
F43.

1 FRÅGA F43
2 GÅ TILL F44
GÅ TILL F44)

Hur många underordnade har han/hon?

___________________

Kysy, jos puoliso ansiotyössä F35a:ssa tai F36:ssa
F44.

Hur många timmar arbetar han/hon normalt under en vecka? Räkna med all övertid med
eller utan lön.
__________________

FRÅGA ALLA
F45. Kort 61. Använd kort 61. Vilken är den högsta utbildningen, som Er far har slutfört?
Mindre än grundskolans lågstadium eller motsvarande
Grundskolans lågstadium (årskurserna 1-6), folkskola
Grundskolans högstadium (årskurserna 7-9/10), mellanskola
Gymnasium, student- eller yrkesexamen
Examen på institutnivå eller högskoleexamen
Licentiat- eller doktorsexamen
(Inget av dessa
F46.

När Ni var 14 år, arbetade Er far som:
löntagare,
företagare eller jordbrukare,
eller arbetade han inte?
(far död / levde inte med IP,
då hon/han var 14)
(KIS

1
2
3

GÅ TILL F48
FRÅGA F47
GÅ TILL F51

4

GÅ TILL F51
GÅ TILL F49

0
1
2
3
5
6
7)

Fråga om far företagare.
F47. Hur många anställda hade han?
Inga
1
1 - 24
2
25 eller fler 3
KIS

GÅ TILL F49
GÅ TILL F51
GÅ TILL F51
GÅ TILL F51

KYSY JOS ISÄ TYÖSSÄ.
F48. Hade han ansvar för att leda andra anställdas arbete?
Ja
Nej

1
2

KYSY JOS ISÄ TYÖSSÄ TAI EOS (1, 2, TAI 8 F46:SSA)
F49. Vilken var/är hans yrkesbenämning?
___________________________________________________ Skriv och välj kod

F50.

(M) Vilken av beskrivningarna på kort 62 motsvarar bäst det slags arbete Er far hade
då Ni var 14?
Traditionella högre tjänstemannayrken
(t.ex. revisor, advokat, läkare, forskare, ingenjör)

01

Moderna tjänstemannayrken
(t.ex. lärare, sjuksköterska, fysioterapeut, socialarbetare,
konstnär, musiker, detektiv, dataprogrammerare)

02

Kontorspersonal och andra lägre tjänstemän
(t.ex. sekreterare, assistent, byråsekreterare,
växeltelefonist, barnsköterska)

03

Högre direktörer och verkställande direktörer
(vanligen med ansvar för att planera, organisera arbetet och
finansiera företagets eller organisationens verksamhet
t.ex. ekonomichef, verkställande direktör)

04

Tekniska yrken och hantverksyrken
(t.ex. bilmekaniker, rörmontör, elektriker,
trädgårdsmästare, lokförare)

05

Servicebranschen, tjänstemän
(t.ex. posttjänsteman, säkerhetsvakt, receptionist,
butiksbiträde, lantbruksarbetare, maskinskötare)

06

Servicebranschen, utförande nivå
(t.ex. chaufför, lokalvårdare, sömmerska, packare, bud,
servitör/servitris, restaurangpersonal, diversearbetare)

07

Lägre chefer
(t.ex. kontorschef, partihandlare, bankdirektör,
restaurangchef, lagerchef)

08

F51.

Kort 63. Vilken är den högsta utbildningen, som Er mor har fullgjort? Använd kort 63.
Mindre än grundskolans lågstadium eller motsvarande
Grundskolans lågstadium (årskurserna 1-6), folkskola
Grundskolans högstadium (årskurserna 7-9/10), mellanskola
Gymnasium, student- eller yrkesexamen
Examen på institutnivå eller högskoleexamen
Licentiat- eller doktorsexamen
(Inget av dessa

F52.

När Ni var 14 år, arbetade Er mor som:
löntagare,
företagare eller jordbrukare,
eller arbetade hon inte?
(Mor död / levde inte med IP,
då hon/han var 14)
KIS

F53.

0
1
2
3
5
6
7)

1 GÅ TILL F54
2 FRÅGA F53
3 GÅ TILL F57
4 GÅ TILL F57
GÅ TILL F55

Hur många anställda hade hon?
Inga
1
1 - 24
2
25 eller fler 3
(KIS

GÅ TILL F55
GÅ TILL F55
GÅ TILL F55
GÅ TILL F55)

KYSY JOS ÄITI TYÖSSÄ
F54. Hade hon ansvar för att övervaka andra anställdas arbete?
Ja
Nej

1
2

KYSY JOS ÄITI TYÖSSÄ TAI EOS (1, 2, TAI 8 F52:ssa}
F55. Vilken var/är hennes yrkesbenämning?
___________________________________________________ Skriv och välj kod
F56.

(M) Kort 65. Vilken av beskrivningarna på kort 64 beskriver bäst det slags arbete Er mor
gjorde då Ni var 14?
Traditionella högre tjänstemannayrken
(t.ex. revisor, advokat, läkare, forskare, ingenjör)

01

Moderna tjänstemannayrken
(t.ex. lärare, sjuksköterska, fysioterapeut, socialarbetare,
konstnär, musiker, detektiv, dataprogrammerare)

02

Kontorspersonal och andra lägre tjänstemän
(t.ex. sekreterare, assistent, byråsekreterare,
växeltelefonist, barnsköterska)

03

Högre direktörer och verkställande direktörer

(vanligen med ansvar för att planera, organisera arbetet och
finansiera företagets eller organisationens verksamhet
t.ex. ekonomichef, verkställande direktör)

04

Tekniska yrken och hantverksyrken
(t.ex. bilmekaniker, rörmontör, elektriker,
trädgårdsmästare, lokförare)

05

Servicebranschen, tjänstemän
(t.ex. posttjänsteman, säkerhetsvakt, receptionist,
butiksbiträde, lantbruksarbetare, maskinskötare)

06

Servicebranschen, utförande nivå
(t.ex. chaufför, lokalvårdare, sömmerska, packare, bud,
servitör/servitris, restaurangpersonal, diversearbetare)

07

Lägre chefer
(t.ex. kontorschef, partihandlare, bankdirektör,
restaurangchef, lagerchef)

08

FRÅGA ALLA
F57. Har Ni under de senaste 12 månaderna deltagit i någon kurs, utbildning, föreläsning eller
konferens för att förbättra Er yrkesskicklighet?
Ja
Nej

1
2

Familjens ställning och erfarenheter
F58.

Kort 65. Nu frågar jag vilket Ert officiella civilstånd är för närvarande. Vilket av de följande
passar för Er? Använd kort 65.

Gift
Hemskillnad,
(officiellt fortfarande gift)
Frånskild
Änka/änkling
Har aldrig varit gift
(kieltäytyy
(KIS

F59.

GÅ TILL F61
GÅ TILL F61
GÅ TILL F61
GÅ TILL F61
GÅ TILL F61)
GÅ TILL F61

1
2

GÅ TILL F62
FRÅGA F60
FRÅGA F60)
FRÅGA F60)

1
2

GÅ TILL F63
FRÅGA F62
GÅ TILL F62)
GÅ TILL F62)

Bor Ni för närvarande tillsammans med en partner?
Ja
Nej
(kieltäytyy
(KIS

F62.

02
03
04
05

Bor Ni för närvarande tillsammans med någon annan partner?
Ja
Nej
(kieltäytyy
(KIS

F61.

FRÅGA F59

Bor Ni för närvarande tillsammans med Er make/maka?
Ja
Nej
(kieltäytyy
(KIS

F60.

01

1
2

GÅ TILL F63
FRÅGA F62
FRÅGA F62)
FRÅGA F62)

Har Ni någon gång bott tillsammans med en partner i ett samboförhållande, dvs. utan att
vara gifta (eller i ett registrerat parförhållande) med honom/henne?
Ja
Nej

1
2

Kysy kaikilta, jotka naimisissa, asumuserossa ja leskiltä (1, 2, tai 4 kysymyksessä F58).
MUUT SIIRTYVÄT F64.
F63.

Har Ni någon gång skiljt Er?
Ja
Nej

1
2

FRÅGA ALLA
F64.

Intervjuaren fyller i
Det finns barn (under 18 år) som bor i IP:s hushåll (F4)
Det finns inga barn i IP:s hushåll

F65.

1 SIIRRY ITSETÄYT. LOMAKK
2 FRÅGA F65

Har Ni någonsin bott i samma hushåll som Era egna barn eller er makes/makas barn,
adopterade barn eller fosterbarn?
Ja
Nej

1
2

