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A. Media, social tilltro
Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara
spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det alternativ som först
känns rätt.
A1.

Kort 1. Hur mycket tid använder 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

00
01
02
03
04
05
06
07

--> A3

Anvisning: Gäller må-fre utanför semestertiden och aktivt TV-tittande.

A2.

Kort 1. Och hur stor del av den tid som Ni tittar på TV ser Ni 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

Anvisning: Sändningar där man behandlar förvaltning, samhällspolitik eller människor
som har anknytning till detta.

FRÅGA ALLA
A3.
Kort 1. Hur mycket tid använder 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

Anvisning: Gäller må-fre utanför semestertiden och aktivt radiolyssnande.

A4.

Kort 1. Och hur stor del av den tid som Ni lyssnar på radio hör Ni 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

Anvisning: Sändningar där man behandlar förvaltning, samhällspolitik eller människor som
har anknytning till detta.

A5.

Kort 1. Hur mycket tid använder 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

Anvisning: Här avses alla dagstidningar, medräknat kvällstidningar och gratisutdelningar.

A6.

Kort 1. Och hur stor del av den här tiden (som Ni använder för att läsa dagstidningar)
läser Ni 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

00
01
02
03
04
05
06
07

Anvisning: Internet-användning på biblioteket, läroanstalten eller på ett Internetcafé räknas med.

A8.

(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.

(M) Hur intresserad är Ni av politik?
(Läs vid behov: Politik är ett vidare begrepp än enbart partipolitik. Politik omfattar alla
delområden av politiken. Om Ni är intresserad av vilket delområde som helst, räknar vi det
som intresse för politik.)
Är Ni:
mycket intresserad,
1
ganska intresserad,
2
inte särskilt intresserad, 3
inte alls intresserad?
4

B2.

(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 7. Hur svårt eller lätt tycker Ni att det är att ta ställning i politiska frågor?
Använd kort 7.
Mycket svårt
Svårt
Varken svårt eller lätt
Lätt
Mycket lätt

1
2
3
4
5

Kort 8. Använd kort 8 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:

B4.
B5.
B6.
B7.
B8.
B9.
B10.

0 Jag har ingen tillit alls - 10 Jag har fullständig tillit
(M) Finlands riksdag?
(M) Rättsväsendet (Läs vid behov: bl.a. tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen)?
(M) Polisen?
(M) Politikerna?
(M) Politiska partierna?
(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 2003?
Ja
Nej
Ingen rösträtt

1
2
3

FRÅGA B12
GÅ TILL B13
GÅ TILL B13

Anvisning: Röstberättigad, 18 år, senast på valdagen 16.3.2003

B12.

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
B12_1

Annat parti, vilket? __________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 --> B12_1,
vo:t 1-13 -->B13

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:
B13.

Kontaktat en politiker eller en statlig eller kommunal tjänsteman?

B14.

Arbetat i ett politiskt parti eller en politisk grupp?

B15.

Arbetat i en annan organisation eller förening?

B16.

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

B17.

Skrivit på en medborgaradress eller -vädjan
(Läs vid behov: En medborgaradress eller -vädjan är en namnlista, där man samlat en stor
mängd underskrifter med avsikten att påverka beslutsfattare)?

B18.

Deltagit i en laglig demonstration?

B19.

Bojkottat, dvs. låtit bli eller undvikit att köpa vissa produkter?
Ja
Nej
(KIS

1
2
8)

FRÅGA ALLA
B20a. (M) Finns det ett särskilt politiskt parti som känns närmare Er politiska ståndpunkt än andra
partier (Läs vid behov: Ett parti vars ståndpunkt står närmast Era åsikter oberoende av
vilket parti Ni röstar på)?
Ja
1 FRÅGA B20b-B20c
Nej
2 GÅ TILL B21
(KIS
GÅ TILL B21)
B20b. 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
B20b_1. Något annat, vilket? _______________________________

B20c. (M) Hur nära står Ni detta parti? Känner Ni att Ni står...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 --> B20b_1,
vo:t 1-13 -->B20c

mycket nära
ganska nära
inte så nära
inte alls nära?

B21.

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

B22.

1
2
3
4

1
2

FRÅGA B22
GÅ TILL B23
GÅ TILL B23)

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 --> B22_1,
vo:t 1-13 -->B23

B27_1. Något annat, vilket? ________________________________

B23.

(M) Kort 9. I politiska sammanhang brukar man ibland tala om 'vänster' och 'höger'.
Använd kort 9. Var skulle Ni placera Er på skalan där noll står för vänstern och 10 för
högern?
00 Vänstern - 10 Högern

B24.

(M) Kort 10. Hur nöjd är Ni med Ert liv i stortsett nuförtiden? Använd kort 10, där noll
innebär extremt missnöjd och 10 extremt nöjd.
00 Extremt missnöjd - 10 Extremt nöjd

B25.

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

B26.

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

B27.

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

00 Extremt missnöjd - 10 Extremt nöjd

B28.

(M) Kort 11. Använd nu kort 11.Vad tycker Ni om utbildningssystemet i dagens Finland?
(eller om nivån på utbildningen)? (Läs vid behov: Vilket kriterium som helst duger.)
00 Extremt dåligt - 10 Extremt bra

B29.

(M) Kort 11. Använd ännu kort 11 och berätta vad Ni anser om nivån av
hälsovårdstjänsternas tillstånd i dagens Finland? (Läs vid behov: Vilket kriterium som helst
duger.)
00 Extremt dålig - 10 Extremt bra

B30-B33. Kort 12. Använd svarsalternativen på kort 12 och berätta i vilken grad Ni instämmer
eller inte instämmer i följande påståenden:
B30.
B31.
B32.
B33.
1.
2.
3.
4.
5.
8.

(M) Regeringen och riksdagen borde vidta åtgärder för att minska inkomstskillnaderna?
(M) Homosexuella män och kvinnor bör få leva (sina egna liv) som de själva vill?
(M) Politiska partier som vill avskaffa demokratin bör förbjudas?
(M) Man kan lita på att den moderna vetenskapen kan lösa våra miljöproblem?

Instämmer helt
Instämmer
Varken instämmer eller tar avstånd från
Tar avstånd från
Tar helt avstånd från
(KIS)

B34. Kort 13. Följande fråga gäller den Europeiska unionen. En del anser att den europeiska
integrationen bör fördjupas, medan andra anser att integrationen redan har gått för långt. Använd
kort 13 och ange vilken siffra på skalan som bäst beskriver Er inställning.
0 Integrationen har redan gått för långt.- 10 Integrationen bör fördjupas.

Här följer några frågor som gäller människor från andra länder som kommer för att bo i
Finland
B35.

(M) Kort 14. Använd kort 14. 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

B36.

1
2
3
4

(M) Kort 14. (Uppskatta hur mycket Finland borde tillåta inflyttning hit.) Och vad tycker Ni
då det gäller människor av en annan ras eller etnisk tillhörighet än majoriteten av
Finlands befolkning? Använd ännu kort 14.
Borde tillåta många

1

Borde tillåta ganska många
Borde tillåta bara några
Borde inte tillåta alls
B37.

(M) Kort 14. (I vilken utsträckning anser Ni att Finland borde tillåta inflyttning.) Vad anser
Ni då det gäller människor från de fattigare länderna utanför Europa (och deras
inflyttning i Finland)? Använd ännu samma kort 14.
Borde tillåta många
Borde tillåta ganska många
Borde tillåta bara några
Borde inte tillåta alls

B38.

2
3
4

1
2
3
4

(M) Kort 15 Skulle Ni säga att det i allmänhet är bra eller dåligt för Finlands ekonomi att
människor från andra länder flyttar till Finland? Använd kort 15.
0 Dåligt för ekonomin - 10 Bra för ekonomin

B39.

(M) Kort 16. Använd kort 16. 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

B40.

(M) Kort 17. Blir Finland ett bättre eller sämre land att leva i av att människor från andra
länder flyttar hit? Använd kort 17.
0 Ett sämre land att leva i - 10 Ett bättre land att leva i

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

C1.

Kort 18. Allmänt taget, hur lycklig skulle Ni säga att Ni är. Använd kort 18?
00 Extremt olycklig - 10 Extremt lycklig

C2.

Kort 19. Använd kort 19. Hur ofta umgås Ni med vänner, släktingar eller arbetskamrater (i
andra sammanhang än arbete)?
Umgänge 'ansikte mot ansikte' och frivilligt. Totalt antal enskilda träffar och besök.
(t.ex. om man en gång i veckan träffar en släkting och en gång i veckan en arbetskamrat,
har man umgänge 'flera gånger i veckan'.)
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 20. Använd kort 20. Jämfört med andra människor i Er ålder, hur ofta skulle Ni säga
att Ni deltar i olika former av sociala aktiviteter/fritidsaktiviteter?
(Med sociala aktiviteter avses umgänge med andra människor i andra än officiella
sammanhang.)
Mycket mera sällan än de flesta
Mera sällan än andra
Ungefär lika mycket som andra
Oftare än andra
Mycket oftare än andra

C5.

1
2
3
4
5

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

1
2

Anvisning: Med överfall avses fysiskt våld.

C6.

(M) Hur trygg känner - eller skulle Ni känna Er - att gå ensam i Ert bostadsområde efter
mörkrets inbrott? Känner 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,
handikapp, krämpor eller psykiska besvär? OM JA: Mycket eller i viss mån?
Ja, mycket
Ja, i viss mån
Nej

C9.

1
2
3

Anser Ni Er tillhöra någon särskild religion eller något samfund? Om IP svarar nej, fråga:
Hör Ni till kyrkan?
Ja
Nej
(Jag vet inte

C10.

1
2
3
4
5

1
2

FRÅGA C10
GÅ TILL C11
GÅ TILL C11)

Vilken? Anvisning: Om det gäller fler än en, anteckna det alternativ som uppgiftslämnaren
upplever att står henne/ honom närmast.
Evangelisk-lutherska kyrkan
Ortodoxa kyrkosamfund
Katolska kyrkan
Pingströrelsen
Frikyrkan i Finland
Jehovas Vittnen
Judiska församlingarna
Islamitiska församlingarna
Någon annan
C10_1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Någon annan, vilken? ________________________________

FRÅGA, OM C9=2 eller 8:
C11.

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

C12.

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

1
2
3
4
5
6
7
8

Någon annan

9

C12_1. Någon annan, vilken? _______________________________

FRÅGA ALLA
C13.

(M) Kort 21. Oavsett om Ni tillhör någon särskild religion eller inte, hur religiös skulle Ni
säga att Ni är? Använd kort 21.
0 Inte alls religiös - 10 Mycket religiös

C14.

(M) Kort 22. Förutom särskilda tillfällen såsom bröllop och begravningar, ungefär hur ofta
deltar Ni i religiösa sammankomster nuförtiden? Använd kort 22.
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 22. Förutom när Ni deltar i en religiös sammankomst, hur ofta, om någonsin, ber
Ni? Använd kort 22.
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 23. För hur länge sedan flyttade Ni för första gången till Finland för att bo här?
Använd kort 23.
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? _________________________________
Anvisning: Högst två språk.

C24.

(M) Tillhör Ni en etnisk minoritetsgrupp i Finland?
(Läs vid behov: Med en etnisk grupp aves en grupp som skiljer sig avseende ras eller
ursprung. Här avses att identifiera sig med gruppen eller vara egentlig medlem i gruppen.)
Ja
1
Nej
2

C25.

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

1
2

GÅ TILL C27
FRÅGA C26
GÅ TILL C27)

C26.

I vilket land är Er far född?_____________________________________

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)

I vilket land är Er mor född?_____________________________________

De följande frågorna handlar om hälsa och mediciner.
Kort 24. Använd kort 24. Hur acceptabelt eller oacceptabelt anser Ni det vara att personer som i
övrigt är friska använder mediciner för att:
D1. (M) gå ner i vikt?
D2. (M) minska håravfallet?
D3. (M) förbättra minnet?
D4. (M) känna sig lyckligare?
D5. (M) förbättra sitt sexliv?
1. Helt acceptabelt
2. Acceptabelt
3. Varken acceptabelt eller oacceptabelt
4. Oacceptabelt
5. Helt oacceptabelt
8. (KIS)

D6. Kort 25. (M) Hur ofta använder Ni naturläkemedel när Ni har problem med hälsan. Använd
kort 25?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Aldrig eller nästan aldrig
Ibland
Ungefär varannan gång
För det mesta
Alltid eller nästan alltid
(Har inte problem med hälsan)
(KIS)

D7. Kort 25. (M) Hur ofta oroar Ni Er för eventuella bieffekter av mediciner som en läkare har
skrivit ut åt Er? Använd ännu kort 25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Aldrig eller nästan aldrig
Ibland
Ungefär varannan gång
För det mesta
Alltid eller nästan alltid
(Har inte problem med hälsan)
(KIS)

D8. Kort 25. (M) När Ni har problem med hälsan, hur ofta föredrar Ni en medicin som skrivits ut av
en läkare, hellre än en medicin som Ni kan köpa själv eller som rekommenderas av utövare av
andra vårdformer? Använd ännu samma kort 25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Aldrig eller nästan aldrig
Ibland
Ungefär varannan gång
För det mesta
Alltid eller nästan alltid
(Har inte problem med hälsan)
(KIS)

D9. Kort 26. (M) Vad gjorde Ni förra gången en läkare skrev ut ett recept på en medicin som Ni
inte hade använt tidigare. Vilket av påståendena på kort 26 motsvarar bäst vad Ni gjorde med
receptet?
1. Jag löste inte ut medicinen på apoteket.
2. Jag löste ut medicinen men använde den inte.
3. Jag använde en del eller allt av medicinen, men inte exakt enligt
receptet.
4. Jag använde medicinen exakt enligt receptet.
5. (Kommer inte ihåg det senaste tillfället)
6. (Har aldrig fått något recept av en läkare)
8. (KIS)

D10. Använder Ni regelbundet någon medicin som har skrivits ut åt Er?
Anvisning: Också medicinering av kurtyp (t.ex. allergi) räknas med.
1. Ja
2. Nej
8. (KIS)

D11. Kort 27. (M) Det finns många som ibland använder mediciner som skrivits ut åt någon annan
än dem själva. Hur ofta har Ni under de senaste 5 åren använt en medicin som har skrivits ut åt
någon annan än Er själv? Använd kort 27.
1.
2.
3.
4.
8.

Fyra gånger eller mer
Två eller tre gånger
En gång
Inte på de senaste 5 åren
(KIS)

D12. Kort 28. (M) Tänk Er att Ni har mycket ont i halsen. Vem skulle Ni då först vända Er till för
råd eller behandling? Välj ett svar från kort 28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingen
Vänner eller familjemedlemmar
Apotekare
Läkare
Sjuksköterska
Internet
Läkartelefon
Utövare av annan vårdform

GÅ TILL D13
GÅ TILL D13
GÅ TILL D13
GÅ TILL D13
GÅ TILL D13
GÅ TILL D13
GÅ TILL D13
FRÅGA D 12a

8. (KIS)

GÅ TILL D13

D12a. Kort 28a. (M) Vilken av dessa utövare av andra vårdformer skulle Ni i första hand vända Er
till för råd eller behandling? Välj ett svar från kort 28a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8.

Akupunktur eller akupressur
Kinesisk läkekonst
Kiropraktik eller osteopati
Naturläkemedel eller homeopati
Hypnoterapi
Massageterapi
Fysioterapi
Reflexologi
Annan vårdform
(KIS)

D13. Kort 28. (M) Tänk Er nu att Ni har svår huvudvärk. Vem skulle Ni då först vända Er till för
råd eller behandling? Välj ett svar från kort 28.
1. Ingen
2. Vänner eller familjemedlemmar
3. Apotekare
4. Läkare
5. Sjuksköterska
6. Internets
7. Läkartelefon
8. Utövare av annan vårdform
88. (KIS)

GÅ TILL D14
GÅ TILL D14
GÅ TILL D14
GÅ TILL D14
GÅ TILL D14
GÅ TILL D14
GÅ TILL D14
FRÅGA D13a
GÅ TILL D14

D13a. Kort 28a. (M) Vilken av dessa utövare av andra vårdformer skulle Ni i första hand vända
Er till för råd eller behandling? Välj ett svar från kort 28a.
1. Akupunktur eller akupressur
2. Kinesisk läkekonst
3. Kiropraktik eller osteopati
4. Naturläkemedel eller homeopati
5. Hypnoterapi
6. Massageterapi
7. Fysioterapi
8. Reflexologi
9. Annan vårdform
88. (KIS)

D14. Kort 28. (M) Tänk Er nu att Ni har stora problem med sömnen. Vem skulle Ni då först vända
Er till för råd eller behandling? Välj ett svar från kort 28.
1. Ingen
2. Vänner eller familjemedlemmar
3. Apotekare
4. Läkare
5. Sjuksköterska
6. Internet
7. Läkartelefon
8. Utövare av annan vårdform
88. (KIS)

GÅ TILL D15
GÅ TILL D15
GÅ TILL D15
GÅ TILL D15
GÅ TILL D15
GÅ TILL D15
GÅ TILL D15
FRÅGA D14a
GÅ TILL D15

D14a. Kort 28a. (M) Vilken av dessa utövare av andra vårdformer skulle Ni i första hand vända
Er till för råd eller behandling? Välj ett svar från kort 28a.
1. Akupunktur eller akupressur
2. Kinesisk läkekonst
3. Kiropraktik eller osteopati
4. Naturläkemedel eller homeopati
5. Hypnoterapi
6. Massageterapi
7. Fysioterapi
8. Reflexologi
9. Annan vårdform
88. (KIS)

D15. Kort 28. (M) Tänk Er nu att Ni har mycket ont i ryggen. Vem skulle Ni då först vända Er till för
råd eller behandling? Välj ett svar från kort 28.
1. Ingen
2. Vänner eller familjemedlemmar
3. Apotekare
4. Läkare
5. Sjuksköterska
6. Internet
7. Läkartelefon
8. Utövare av annan vårdform
88. (KIS)

GÅ TILL D16
GÅ TILL D16
GÅ TILL D16
GÅ TILL D16
GÅ TILL D16
GÅ TILL D16
GÅ TILL D16
FRÅGA D15a
GÅ TILL D16

D15a. Kort 28a. (M) Vilken av dessa utövare av andra vårdformer skulle Ni i första hand vända
Er till för råd eller behandling? Välj ett svar från kort 28a.
1. Akupunktur eller akupressur
2. Kinesisk läkekonst
3. Kiropraktik eller osteopati
4. Naturläkemedel eller homeopati
5. Hypnoterapi
6. Massageterapi
7. Fysioterapi
8. Reflexologi
9. Annan vårdform
88. (KIS)

D16. (M) När det gäller att välja Er vanliga allmänläkare, tycker Ni då att:
1. ni har tillräckligt stor valfrihet,
2. eller att Ni inte har tillräckligt stor valfrihet?
88. (KIS)

D17. (M) En del människor går helst till en och samma läkare för alla sina vanliga hälsoproblem.
Andra går helst till olika läkare för olika typer av vanliga hälsoproblem. Vad gör Ni själv helst - går
Ni: (Läs vid behov upp: Med samma läkare avses samma person. Vanliga hälsoproblem betyder
vanliga, men inte allvarliga, hälsoproblem.)
1. helst till samma läkare för alla Era vanliga hälsoproblem,

2. eller går Ni hellre till olika läkare för olika typer av vanliga
hälsoproblem?
3. (Ingen skillnad)
8. (KIS)

D18. Kort 29. (M) Hur många gånger har Ni under de senaste 12 månaderna konsulterat en
läkare för något som gäller Er själv? Använd kort 29. Ange alla läkarkontakter, både med
specialister och allmänläkare. Anvisning: Tandläkare räknas inte med.
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Inte en enda gång
En eller två gånger
3-5 gånger
6-10 gånger
Mer än 10 gånger
(KIS)

Kort 30. Använd kort 30. Hur mycket instämmer Ni i eller tar avstånd från följande påståenden:

D19. (M) De flesta sjukdomar går över av sig själv utan att man behöver gå till någon läkare?
D20. (M) Vanlig förkylning och liknande åkommor kan man kurera själv?
D21. (M) Folk borde ta mer ansvar för sin egen hälsa istället för att ty sig till läkare?
D22. (M) Om en patient är säker på vilken medicin som behövs så borde läkaren utan vidare
skriva ut den?
D23. (M) Det är bäst att följa läkarens råd?
D24. (M) Jag känner mig vanligen lite besviken om jag går från läkarmottagningen utan att ha fått
ett recept?
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Instämmer helt
Instämmer
Varken instämmer eller tar avstånd från
Tar avstånd från
Tar helt avstånd från
(KIS)

Kort 31. Använd kort 31 och ange hur ofta Ni anser att följande gäller för läkare i allmänhet:
D25. (M) Läkare berättar inte hela sanningen för sina patienter?
D26. (M) Allmänläkare behandlar sina patienter som jämlikar?
D27. (M) Innan läkare beslutar om en behandling brukar de diskutera den med patienten?
D28. (M) Patienter drar sig för att fråga sin läkare om allt som de skulle vilja veta?
D29. (M) Läkare är villiga att medge sina misstag för sina patienter?
D30. (M) Läkare använder sig av ord och uttryck som är svåra för patienterna att förstå?
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Aldrig eller mycket sällan
Ibland
Ungefär varannan gång
För det mesta
Alltid eller nästan alltid
(KIS)

E. Medborgarskap och ekonomisk moral
Nu följer några frågor om hur medborgare och samhällsmedlemmar borde uppföra sig.
Kort 32. Använd kort 32. Hur mycket instämmer Ni i eller tar avstånd från följande påståenden?
E1.(M) Medborgare borde ägna åtminstone en del av sin fritid åt att hjälpa andra?
E2. (M) Samhället skulle må bättre om alla bara skulle ta vara på sig själva? Läs vid behov: "Ta
vara på sig själva" i betydelsen att slå vakt om sina egna intressen.
E3. (M) Medborgare borde inte fuska med sina skatter?
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Instämmer helt
Instämmer
Varken instämmer eller tar avstånd från
Tar avstånd från
Tar helt avstånd från
(KIS)

Kort 33. Använd kort 33. I hur hög grad litar Ni på att sådana som Ni skall få ett hederligt
bemötande av följande yrkesgrupper. Anvisning: Fyll i KIS för "ingen erfarenhet".
E4. (M) Rörmokare, byggnadsarbetare, bilmontörer och andra reparatörer? Läs vid behov:
"Byggnadsarbetare" avser alla slags hantverkare som arbetar på en byggnadsplats.
E5. (M) Penninginrättningar, t.ex. banker och försäkringsbolag?
E6. (M) Offentliga tjänstemän? Läs vid behov: "Offentliga tjänstemän" avser både statliga
tjänstemän, t.ex. tulltjänstemän, och kommunala tjänstemän, t.ex. byggnadsinspektörer.
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Misstror mycket
Misstror
Varken litar på eller misstror
Litar på
Litar mycket på
KIS

Kort 34. Hur ofta har Ni varit med om något av följande under de senaste fem åren? Använd kort
34.
Anvisning: Fyll i KIS för "ingen erfarenhet".
E7.

E8.
E9.
E10.
E11.

1.
2.
3.
4.
5.
8.

En rörmokare, byggnadsarbetare, bilmontör eller annan reparatör tog för mycket betalt av
Er eller gjorde onödigt arbete? Läs vid behov: "Byggnadsarbetare" avser alla slags
hantverkare som arbetar på en byggnadsplats.
Någon sålde Er mat som var paketerat så att de sämsta bitarna var dolda?
En bank eller ett försäkringsbolag inte gav Er det bästa erbjudande som Ni var berättigad
till?
Ni köpte en begagnad vara som snabbt visade sig ha brister?
En offentlig tjänsteman bad Er om en förmån eller muta i gengäld för en tjänst?
Läs vid behov: "Offentliga tjänstemän" avser både statliga tjänstemän, t.ex.
tulltjänstemän, och kommunala tjänstemän, t.ex. byggnadsinspektörer.

Aldrig
En gång
Två gånger
3 eller 4 gånger
5 eller flera gånger
(KIS)

E12. Kort 35. Vi har just frågat Er om Era erfarenheter av ohederlig behandling under de senaste
fem åren. Använd kort 35. Hur orolig är Ni för att råka ut för sådant?
1.
2.
3.
4.
8.

Inte alls orolig
Litet orolig
Ganska orolig
Mycket orolig
(KIS)

Kort 36. Hur fel anser Ni att det är att bete sig på följande sätt. Hur fel är det:
E13 (M) att betala kontant utan kvitto för att slippa betala moms eller andra skatter?
E14 (M) att sälja en begagnad vara och helt eller delvis dölja dess brister?
E15. (M) att göra en överdriven eller ogrundad försäkringsanmälan?
E16. (M) att en offentlig tjänsteman ber om en förmån eller muta i gengäld för sina tjänster?
Läs vid behov: "Offentliga tjänstemän" avser både statliga tjänstemän, t.ex. tulltjänstemän, och
kommunala tjänstemän, t.ex. byggnadsinspektörer.
1.
2.
3.
4.
8.

Inte alls fel
Ganska fel
Fel
Mycket fel
(KIS)

Kort 37. Använd kort 37. Hur mycket instämmer Ni i eller tar avstånd från följande påståenden om
hur folk ställer sig till lagar och bestämmelser:
E17. (M) Den som vill göra pengar kan inte alltid bete sig hederligt?
E18. (M) Man bör alltid göra så som lagen säger, även om det innebär att man missar ett gott
tillfälle?
E19. (M) Ibland är det helt acceptabelt att strunta i lagen och att göra som man vill. Läs vid behov:
"Acceptabelt" i betydelsen "tillåtet" eller "OK".
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Instämmer helt
Instämmer
Varken instämmer eller tar avstånd från
Tar avstånd från
Tar helt avstånd från
(KIS)

Kort 37. Använd ortfarande kort 37. Hur mycket instämmer Ni i eller tar avstånd från följande
påståenden om hur ekonomin fungerar nuförtiden:
E20. (M) Nuförtiden är företag bara intresserade av att göra vinst och inte av att förbättra
kundservicen eller kvaliteten?
E21. (M) Nuförtiden samarbetar storbolagen för att hålla priserna på en onödigt hög nivå?
E22. (M) Nuförtiden är kunder och konsumenter i en bättre ställning när det gäller att försvara sina
intressen?
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Instämmer helt
Instämmer
Varken instämmer eller tar avstånd från
Tar avstånd från
Tar helt avstånd från
(KIS)

E23. Kort 38. (M) Använd kort 38. Antag att Ni skulle planera att skaffa Er förmåner eller tjänster
som Ni inte är berättigad till. Hur många av Era vänner eller släktingar tror Ni att Ni skulle kunna
be om stöd? Läs vid behov: "Stödet" kan vara av praktisk eller moralisk art.
1. Ingen
2. Några av dem
3. Ganska många
4. De flesta av dem
5. (Jag skulle aldrig göra det)
7. (Vägrade svara)
8. (KIS hur många)
Kort 39. Hur ofta har Ni gjort något av följande under de senaste fem åren? Använd kort 39. Hur
ofta har Ni:
E24. behållit växeln som Ni fick av kassörskan eller servitören, trots att Ni märkte att Ni fick för
mycket tillbaka?
E25. betalat kontant utan kvitto för att slippa betala moms eller andra skatter?
E26. sålt en begagnad vara och helt eller delvis döljt dess brister?
E27. missbrukat eller ändrat ett kort eller ett dokument för att ge sken av att Ni är berättigad till
något som Ni inte är berättigad till?
E28. gjort en överdriven eller ogrundad försäkringsanmälan?
E29. erbjudit en offentlig tjänsteman en förmån eller muta i gengäld för hans eller hennes
tjänster? Anvisning: "Offentliga tjänstemän" avser både statliga tjänstemän, t.ex. tulltjänstemän,
och kommunala tjänstemän, t.ex. byggnadsinspektörer.
E30. gjort överdrivna eller ogrundade anspråk på offentliga förmåner, t.ex. socialskydds- eller
andra förmåner?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aldrig
En gång
Två gånger
3 eller 4 gånger
5 eller flera gånger
(Ingen erfarenhet)
(Vägrade svara)
(KIS)

F. Hushåll och social bakgrund
De följande 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?
____________
Anvisning: Hushåll: alla som hör till samma matlag och som officiellt bor på samma adress.
Dock inte de som i praktiken bor på annat håll.

F1a.

Kan Ni räkna upp de övriga hushållsmedlemmarna från den äldsta till den yngsta?
Anvisning: förnamn

F2-F4. Alla medlemmar.
F2.

Anteckna medlems namn kön.
1=man
2=kvinna

F3.

Vilket är medlems namn födelseår? Anvisning: Hellre en god uppskattning än KIS.

F4.

Kort 40. Använd kort 40 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
Bror/ syster (inkl. halvbröder/systrar,
adopterade och foster-)
Annan släkting
Annan, ej släkt
Namn
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________

F5.

Kön
____
____
____
____

Födelseår
_______
_______
_______
_______

1
2
3
4
5
6

Släktförhållande
______
______
______
______ osv.

(M) Kort 41. Vilken av beskrivningarna på kort 41 passar bäst in på Ert bostadsområde?
Anvisning: Städer med mindre än 20 000 invånare hör till klass 4.
En stor stad (över 100 000 invånare)
En förort eller närområde till en stor stad
(ett verkningsområde eller pendlingsområde till en stor stad)
En liten eller medelstor stad eller kommun (20 000-100 000 invånare)
En mindre tätort eller kommun (under 20 000 invånare)
Landsbygd (glesbygd)

1
2
3
4
5

F5a. Ägs denna bostad av någon av hushållets medlemmar?
Anvisning: Intervjupersonen själv räknas med. En person är ägare till bostaden även om han/hon
har ett bostadslån för bostaden.
1. Ja
2. Nej
8. (KIS)

F5b. Hur många rum har hushållet till sitt förfogande? Räkna inte med kök, badrum eller toaletter.
Anvisning: Inkludera inte heller rum som används uteslutande för affärsverksamhet, och inte heller
hallar, trappuppgångar, klädskrubbar eller förvaringsutrymmen. Rum som används av
underhyresgäster skall räknas med.

FYLL I
(KIS)

F6.

Kort 42. Vilken är Er utbildning? Välj på kort 42 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
Examen på institutnivå eller högskoleexamen
Licentiat- eller doktorsexamen
(Inget av dessa
(KIS

3
5
6
7)
88)

01 och 88 -> F7, 02-07 -> FRÅGA F6a
F6a. Kort 42a. (M) Använd kort 42a. Inom vilket av dessa ämnen eller områden är Ni mest
kompetent?
Anvisning: fyll i 01 om IP:s främsta kvalifikationer omfattar mer än ett område/ämne.
01 Allmänt eller icke specificerat område
02 Konst eller konsthantverk
03 Humaniora - språk, litteratur, historia, teologi, osv.
04 Teknologi och ingenjörskunskap, inklusive arkitektur och planering, industri, hantverk,
byggnadsverksamhet, osv.
05 Jord- och skogsbruk
06 Lärarutbildning eller undervisning
07 Naturvetenskaper, matematik, ADB, osv.
08 Medicin, hälsovård, vårdvetenskap, osv.
09 Ekonomi, handel, företagsadministration, redovisning, osv.
10 Social- och beteendevetenskaper, offentlig förvaltning, media, kultur, idrotts- och
fritidsutbildning, osv.
11 Juridik och juridiska tjänster
12 Personliga tjänster - catering, hushållslära, frisörsyrke, osv.
13 Allmän ordning och säkerhet - polis, militär, brandskydd, osv.
14 Transport och telekommunikationer
88 (KIS)
FRÅGA ALLA
F7.

Hur många år har Ni sammanlagt gått i skola eller studerat? _____________
Anvisning: Avrundas till hela år. Deltidsstudier ändras till hela år (ett år på deltid är här 0,5
år). Även grundskola eller annan skolgång som hör till skolplikten räknas med; militärtjänstgöring räknas inte.
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 43. Använd kort 43. Vilka av dessa beskrivningar passar in på det Ni gjort under de
senaste sju dagarna? Välj alla som passar in.
Anvisning: Ålderstigna arbetslösa som inte återvänder mera till arbetslivet (som är i
pensionsspiralen) räknas som pensionärer.
1. Förvärvsarbetat (eller tillfälligt borta från förvärvsarbete) (anställd, företagare, jordbrukare,
företagarfamiljemedlem osv.)
2. Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester)
3. Arbetslös och aktiv arbetssökande
4. Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete
5. Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen
6. Pensionerad
7. Beväring eller i civiltjänst
8. Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare el.dyl., sköter barn eller andra människor
9. (Annan)
88. (KIS)

F8b. Om mera än 1 i F8a FRÅGA F8c, annars GÅ TILL F8d.
F8c. Kort 43. Vilken av dessa beskrivningar passar bäst in på Er situation under de senaste sju
dagarna? Välj endast ett alternativ.
Anvisning: Ålderstigna arbetslösa som inte återvänder mera till arbetslivet (som är i
pensionsspiralen) räknas som pensionärer.
1. Förvärvsarbetat (eller tillfälligt borta från förvärvsarbete) (anställd, företagare, jordbrukare,
företagarfamiljemedlem osv.)
2. Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester)
3. Arbetslös och aktiv arbetssökande
4. Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete
5. Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen
6. Pensionerad
7. Beväring eller i civiltjänst
8. Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare el.dyl., sköter barn eller andra människor
9. (Annan)
88. (KIS)
Anvisning: om IP har markerat någon/några av koderna i F8c, skall samma kod/koder anges i F8d
(HUVUDSAKLIG VERKSAMHET). Om IP inte har markerat någon kod i F8c, kopieras koden från
F8a till F8d (HUVUDSAKLIG VERKSAMHET).]
F8d. HUVUDSAKLIG VERKSAMHET
1. Förvärvsarbetat (eller tillfälligt borta från förvärvsarbete) (anställd, företagare, jordbrukare,
företagarfamiljemedlem osv.)
2. Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester)
3. Arbetslös och aktiv arbetssökande
4. Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete
5. Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen
6. Pensionerad
7. Beväring eller i civiltjänst
8. Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare el.dyl., sköter barn eller andra människor
9. (Annan)
88. (KIS)

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 F27
GÅ TILL F257

Vilket år förvärvsarbetade Ni senast? _______________

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:
Anvisning: Ett arbetsavtal är ett skriftligt eller munligt avtal mellan arbetsgivaren och
arbetstagaren. I ett arbetsavtal avtalas om anställningens längd, men också om
arbetsuppgifter, lön osv. Här gäller frågan om det har avtalats om anställningens längd.
Ordinarie
eller på viss tid, (upphörandet av
arbetsavtalet redan överenskommet)?
eller har/hade Ni inget avtal?

1
2
3

Fråga alla som är eller har varit i arbete:
F15. Hur många människor är/var anställda där Ni arbetar/arbetade om Ni räknar med Er själv:
Anvisning: Avser fysiskt arbetsställe såsom IP själv upplever det eller definierar det. I
osäkra fall välj hellre än större än en mindre enhet.
under 10
1
10 – 24
2
25 – 99
3
100 – 499
4
eller 500 eller fler?
5

F16.

Har/Hade Ni underordnade eller hörde det till Era uppgifter att leda andras arbete i Er
huvudssyssla dvs. har Ni ställning som förman?
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.
Kort 44. Jag kommer att läsa upp en lista på saker som rör Ert arbetsliv. Titta på kort 44. Säg hur
mycket ledningen på Er arbetsplats tillåter/tillät Er:
F18. (M) att bestämma hur Ert eget dagliga arbete organiseras/organiserades?
F19. (M) att påverka beslut om organisationens verksamhetspolicy?
F19a.(M) att välja eller ändra Er arbetstakt?
0 Jag har/hade inget inflytande - 10 Jag har/hade fullständig kontroll
(KIS)

F20.

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?
________________ Anteckna hela timmar.

F21.

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

F22.

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

F23.

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

F24.

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

F25a. Vad heter Er arbetsplats? _______________________________ Skriv
Anvisning: Arbetsställets namn, om ett företag med flera arbetsställen.
Om KIS eller IP vägrar svara, tryck mellanslag och Enter.
Om IP inte berättar arbetsställets namn:

F25.

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

F25Bfin. Är/var Ni i Ert huvudsakliga arbete: Anvisning: Om arbetssektorn har ändrats, avses
nuvarande sektor eller den sektor till vilken arbetsplatsen hörde, när uppgiftslämnaren lämnade
arbetslivet.

1. anställd av ett privat företag,
2. anställd av kommun, kommunförbund eller samkommun,
3. anställd av staten,
4. anställd av statligt eller kommunalt affärsverk eller företag,
5. anställd av annat samfund eller annan organisation,
6. som privatföretagare eller jordbrukare
7. eller anstalld av församling?
8. (annan)
88. (KIS)
VO:t 1-7 ja 88 ->F26, Vo 8, kysy:
F25Bfin_1 Vad då? ______________________________________________FYLL I
FRÅGA ALLA
F26. Har Ni under de senaste 10 åren förvärvsarbetat utomlands i 6 månader eller mer?

Ja
Nej
(KIS)

F27.

Har Ni någonsin varit arbetslös eller kontinuerligt sökt arbete under minst tre månader?
Ja
Nej
(KIS

F28.

1 FRÅGA F28
2 GÅ TILL F30
GÅ TILL F30)

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

F29.

1
2

1
2

Har någon av dessa perioder infallit under de senaste fem åren? (över 3 månaders
perioderna i fråga F27)
Ja
Nej

1
2

FRÅGA ALLA
F30.

Är Ni eller har Ni någon gång varit medlem i ett fackförbund? OM JA: Är Ni medlem för
närvarande, eller har Ni varit det tidigare?
Ja, jag är för närvarande
Ja, har varit tidigare
Nej

F31.

1
2
3

Kort 45. Om Ni tänker på de inkomster medlemmarna i hela Ert hushåll får, vilken är den
huvudsakliga inkomstkällan? Använd kort 45.
Löneinkomster
Företagarinkomst (inte lantbruk)
Lantbruksinkomst
Pensionsinkomster
Utkomstskydd för arbetslösa
Andra sociala förmåner eller anslag/understöd
Inkomst av investeringar, besparingar, kapitalinkomster
Övriga inkomster

F32.

01
02
03
04
05
06
07
08

Kort 46. Använd kort 46. Om Ni räknar ihop alla hushållets inkomster, hur stora är Ert
hushålls totala nettoinkomster (inkomster efter skatt) per månad? Om ni inte vet kan ni
använda en uppskattning.
Under 150 € (Under 890 mk)i månaden
150 €- 299 € (890–1779 mk) i månaden
300 € - 499 € (1780 –2969 mk) i månaden
500 € - 999 € (2 970 – 5 939 mk) i månaden
1000 € - 1499 € (5 940 – 8 919 mk) i månaden
1500 € - 1999 € (8 920 – 11 889 mk) i månaden

01
02
03
04
05
06

2000 € - 2499 € (11 890 – 14 859 mk) i månaden
2500 € - 2999 € (14 860 – 17 829 mk) i månaden
3000 € - 4999 € (17 830 – 29 729 mk) i månaden
5000 € - 7499 € (29 730 – 44 589 mk) i månaden
7500 € - 10000 € (44 590 – 59 460 mk) i månaden
Över 10 000 € (Över 59 460 mk) i månaden

07
08
09
10
11
12

F32a. Kort 47. Hur stor är den ungefärliga andel av hushållets inkomst som Ni själv bidrar med?
Använd kort 47.
1. Ingen andel alls
2. Mycket liten
3. Mindre än hälften
4. Ungefär hälften
5. Mer än hälften
6. Mycket stor
7. Hela inkomsten
77. (Vägrade svara)
88. (KIS)

F33.

(M) Kort 48. Vilken av beskrivningarna på kort 48 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

F34.

1
2
3
4

(M) Kort 49. 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 49. (Läs vid behov: Svårt på vilket sätt som helst.)
Mycket svårt
Ganska svårt
Varken lätt eller svårt
Ganska lätt
Mycket lätt

1
2
3
4
5

FRÅGA ALLA
F35. Intervjuaren antecknar (i oklara fall kan man fråga)
Intervjupersonen bor tillsammans med make/maka/sambo FRÅGA F36
Bor inte tillsammans
GÅ TILL F49

F36.

Kort 50. Använd kort 50 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

0
1
2

Gymnasium, student- eller yrkesexamen
Examen på institutnivå eller högskoleexamen
Licentiat- eller doktorsexamen
(Inget av dessa

3
5
6
7)

F37a. Kort 51. Använd kort 51. Vilka av beskrivningarna på kort 51 passar in på det Er
make/maka/sambo sysslat med under de senaste sju dagarna. Välj alla de alternativ som
passar in?
Anvisning: Ålderstigna arbetslösa som inte återvänder mera till arbetslivet (som är i
pensionsspiralen) räknas som pensionärer.
1.

Förvärvsarbetat (eller tillfälligt borta från förvärvsarbete) (anställd, företagare, jordbrukare,
företagarfamiljemedlem osv.)
2. Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester)
3. Arbetslös och aktiv arbetssökande
4. Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete
5. Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen
6. Pensionerad
7. Beväring eller i civiltjänst
8. Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare el.dyl., sköter barn eller andra människor
9. (Annan)
88. (KIS)

Kysy jos useampi kuin yksi merkitty F37a:ssa
F37c. Kort 51. Använd ännu kort 51. Och vilken av dessa beskrivningar motsvarar bäst
hans/hennes situation (under de senaste 7 dagarna)? Välj endast ett alternativ.
Anvisning: Ålderstigna arbetslösa som inte återvänder mera till arbetslivet (som är i
pensionsspiralen) räknas som pensionärer.
1. Förvärvsarbetat (eller tillfälligt borta från förvärvsarbete) (anställd, företagare, jordbrukare,
företagarfamiljemedlem osv.)
2. Studerande (studier som inte bekostas av arbetsgivaren, inkl. semester)
3. Arbetslös och aktiv arbetssökande
4. Arbetslös och önskar arbete men söker inte aktivt arbete
5. Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen
6. Pensionerad
7. Beväring eller i civiltjänst
8. Hemmamamma eller -pappa, närståendevårdare el.dyl., sköter barn eller andra människor
9. (Annan)
88. (KIS)

Kysy, jos ei ansiotyössä F37a:ssa. Jos ansiotyössä (01) siirry F39:ään.
F38. Utförde Er make/maka något förvärvsarbete (som tog minst en timme) under de senaste
sju dagarna?
Ja
Nej
(KIS

1 FRÅGA F39
2 GÅ TILL F49
GÅ TILL F49)

Kysy, jos avio / avopuoliso palkkatyössä F35a:ssa tai F36:ssa
F39. Vilken är hans/hennes yrkesbenämning?
___________________________________________________ Skriv och välj kod

F40.

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

F41.

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

F42.

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

F43.

Hur många anställda har han/hon?

1
2

GÅ TILL F44
FRÅGA F43

3

GÅ TILL F44
GÅ TILL F44)

____________

Kysy, jos puoliso ansiotyössä F37a:ssa tai F38:ssa}
F44. Har han/hon i sin huvudsyssla underordnade eller hör det till uppgifterna att leda andras
arbete dvs. är hon/han i ställning som förman?
Ja
Nej
(KIS

F45.

1 FRÅGA F45
2 GÅ TILL F46
GÅ TILL F46)

Hur många underordnade har han/hon?

___________________

Kysy, jos puoliso ansiotyössä F37a:ssa tai F38:ssa
F45Bfin. Är Er make/maka/sambo/partner i sitt huvudsakliga arbete:
1. anställd av ett privat företag,
2. anställd av kommun, kommunförbund eller samkommun,
3. anställd av staten,
4. anställd av statligt eller kommunalt affärsverk eller företag,
5. anställd av annat samfund eller annan organisation,
6. som privatföretagare eller jordbrukare
7. eller anstalld av församling?
8. (annan)
88. (KIS)
VO:t 1-7 ja 88 ->F26, Vo 8, kysy:
F45Bfin_1 vad då? ______________________________________________FYLL I

Kort 52. Jag kommer att läsa upp en lista på saker som rör Er partners arbetsliv. Titta på kort 52.
Säg hur mycket ledningen på hans/hennes arbetsplats tillåter honom/henne:
F46. (M) att bestämma hur hans/hennes dagliga arbete organiseras?

F47. (M) att påverka i frågor som gäller organsationens verksamhetspolicy?
1. Han/hon har inget inflytande
2. Han/hon har fullständig kontroll
8. (KIS)

F48.

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

FRÅGA ALLA
F49. Kort 53. Använd kort 53. 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

F50.

0
1
2
3
5
6
7)

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 F52
FRÅGA F51
GÅ TILL F55

4

GÅ TILL F55
GÅ TILL F53

Anvisning: Företagarfamiljemedlem är företagare

Fråga om far företagare.
F51. Hur många anställda hade han?
Inga
1
1 - 24
2
25 eller fler 3
KIS

GÅ TILL F53
GÅ TILL F53
GÅ TILL F53
GÅ TILL F53

KYSY JOS ISÄ TYÖSSÄ F50:ssa (1)
F52. Hade han ansvar för att leda andra anställdas arbete dvs. var han förman/ i chefsposition?
Ja
Nej

1
2

KYSY JOS ISÄ TYÖSSÄ TAI EOS (1, 2, TAI 8 F50:SSA)
F53. Vilken var/är hans yrkesbenämning?
___________________________________________________ Skriv

F54.

(M) Kort 54. Vilken av beskrivningarna på kort 54 motsvarar bäst det slags arbete Er far
hade då Ni var 14?
Anvisning: KIS är ett helt acceptabelt svar.

F55.

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,
jordbrukare, 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,
förvaltare för ett jordbruk, restaurangchef, lagerchef)

08

Kort 55. Vilken är den högsta utbildningen, som Er mor har fullgjort? Använd kort 55.
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

F56.

0
1
2
3
5
6
7)

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

1 GÅ TILL F58
2 FRÅGA F57
3 GÅ TILL F61
4 GÅ TILL F61
GÅ TILL F59

Anvisning: Företagarfamiljemedlem är företagare.

F57.

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

GÅ TILL F59
GÅ TILL F59
GÅ TILL F59
GÅ TILL F59)

KYSY JOS ÄITI TYÖSSÄ (1 kohdassa F56)
F58. Hade hon ansvar för att övervaka andra anställdas arbete dvs. var hon förman/ i
chefsposition?
Ja
Nej

1
2

KYSY JOS ÄITI TYÖSSÄ TAI EOS (1, 2, TAI 8 F56:ssa}
F59. Vilken var/är hennes yrkesbenämning?
___________________________________________________ Skriv
F60.

(M) Kort 56. Vilken av beskrivningarna på kort 56 beskriver bäst det slags arbete Er mor
gjorde då Ni var 14?
Anvisning: KIS är ett helt acceptabelt svar.
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,
jordbrukare, 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,
förvaltare för ett jordbruk, restaurangchef, lagerchef)

08

FRÅGA ALLA
F61. Har Ni under de senaste 12 månaderna deltagit i någon kurs, föreläsning eller konferens
för att förbättra Er yrkesskicklighet?
Ja
Nej

1
2

Familjens ställning och erfarenheter

F62.

Kort 57. Nu frågar jag vilket Ert officiella civilstånd är för närvarande. Vilket av de följande
passar för Er. Använd kort 57?

Anvisning: Registrerat parförhållande jämställs med äktenskap. Samboende är inte ett
officiellt civilstånd. Något av alternativen 2-5 måste fyllas i.
Gift
Hemskillnad,
(officiellt fortfarande gift)
Frånskild
Änka/änkling
Har aldrig varit gift
(kieltäytyy
(KIS

F63.

FRÅGA F63

02
03
04
05

GÅ TILL F65
GÅ TILL F65
GÅ TILL F65
GÅ TILL F65
GÅ TILL F65)
GÅ TILL F65

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

F64.

01

1
2

GÅ TILL F66
FRÅGA F64
FRÅGA F64)
FRÅGA F64)

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

1
2

GÅ TILL F67
FRÅGA F66
GÅ TILL F66)
GÅ TILL F66)

Kysy, jos vja ei naimisissa (2-5, 7 tai 8 kohdassa F62)
F65. Bor Ni för närvarande tillsammans med en partner?
Ja
Nej
(kieltäytyy

1
2

GÅ TILL F67
FRÅGA F66
FRÅGA F66)

(KIS

F66.

FRÅGA F66)

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

F67. Haastattelija merkitsee.
Kysy kaikilta, jotka naimisissa, asumuserossa ja leskiltä (1, 2, tai 4 kysymyksessä F62).
MUUT SIIRTYVÄT F69.
F68.

Har Ni någon gång skiljt Er?
Ja
Nej

1
2

FRÅGA ALLA
F69.

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

F70.

1 SIIRRY F70a
2 FRÅGA F70

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

1
2

F70a. Är Er mor i livet?
Anvisning: gäller även adoptiv- eller styvmor.
Ja
Nej
KIS

1
2
8

F70b. Är Er far i livet?
Anvisning: gäller även adoptiv- eller styvfar.
Ja
Nej
KIS

1
2
8

G. Baland mellan olika områden av livet
Och nu till några frågor om hur Ni skapar balans mellan olika områden av Ert liv.

Kort 58. Jag skall börja med att läsa upp en lista med påståenden om hur Ni kan ha känt Er under
den senaste tiden. Använd kort 58 och berättä hur ofta Ni under de senaste 2 veckorna känt
följande:
G1. (M) Jag har känt mig glad och upprymd?
G2. (M) Jag har känt mig lugn och avslappnad?
G3. (M) Jag har känt mig aktiv och energisk?
G4. (M) Jag har vaknat fräsch och utvilad?
G5. (M) Mitt dagliga liv har varit uppfyllt med saker som intresserar mig?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hela tiden
För det mesta
Mer än hälften av tiden
Mindre än hälften av tiden
Ibland
Aldrig

Kort 59. Jag kommer nu att läsa upp några påståenden om män och kvinnor och deras roll i
familjen. Titta på kort 59 och säg i hur hög grad Ni instämmer i eller tar avstånd från följande
påståenden.
G6. (M) En kvinna bör vara beredd att minska på sitt förvärvsarbete för familjens skull?
G7. (M) Män bör ta lika mycket ansvar som kvinnor för hemmet och barnen?
G8. (M) Män bör ha större rätt till ett arbete än kvinnor när det är ont om jobb? Läs vid behov:
"Större rätt till arbete" avser att män bör favoriseras/ges förtur vid anställning.
G9. (M) När det finns barn i hemmet bör föräldrarna hålla ihop även om de inte kommer överens?
G10. (M) Familjen bör vara det viktigaste i en människas liv?
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Instämmer helt
Instämmer
Varken instämmer i eller tar avstånd från
Tar avstånd från
Tar helt avstånd från
(KIS)

G11. Intervjuaren fyller i
1. IP bor med make/maka/sambo/partner (kod 01 i F4)
2. Bor inte tillsammans

FRÅGA G12
GÅ TILL G29

G12. Sedan vilket år har Ni bott i samma hushåll som Er make/maka/sambo/partner?
FYLL I ÅRTAL
ELLER KOD KIS (8888)
Kort 60. I parförhållanden råder ibland oenighet om frågor som gäller hushållet och familjen.
Använd kort 60 och säg hur ofta Ni och Er make/maka/sambo/partner är oense om:
G13. (M) hur hushållsarbetet skall fördelas?
G14. (M) pengar?
G15. (M) den tid som går åt till förvärvsarbete?
1.
2.
3.
4.

Aldrig
Mindre än en gång i månaden
En gång i månaden
Flera gånger i månaden

5. En gång i veckan
6. Flera gånger i veckan
7. Varje dag
8. (Ingendera förvärvsarbetar)
88. (KIS)
Kort 61. Titta på kort 61. Vem får sin vilja fram när Ni och Er make/maka/sambo/partner fattar
beslut om:
Läs vid behov: "Få sin vilja fram" avser att "få som man vill".
G16. inköp av dyrbarare varor för hushållet? Läs vid behov: "Inköp av dyrbarare varor" avser
större anskaffningar som inte görs så ofta.
G17. hur man skall fördela hushållsarbetet?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Alltid jag
Oftast jag
Rätt jämlikt eller båda tillsammans
Oftast min make/maka/sambo/partner
Alltid min make/maka/sambo/partner
Alltid eller oftast någon annan
(KIS)

G18. Intervjuaren fyller i enligt F37a och F38
1. IP:s make/maka/sambo/partner arbetar (kod 01 i F37a eller 01 i F38)
2. IP:s make/maka/sambo/partner arbetar inte

FRÅGA G19
GÅ TILL G22

Kort 62. Använd nu kort 62. Hur ofta innebär hans/hennes arbete:
G19. kvälls- eller nattarbete? Anvisning: "Kvälls- eller nattarbete" avser arbete efter kl. 18.00
G20. att han/hon måste arbeta övertid med kort varsel? Använd samma kort 62.
1. Aldrig
2. Mindre än en gång i månaden
3. En gång i månaden
4. Flera gånger i månaden
5. En gång i veckan
6. Flera gånger i veckan
7. Varje dag
88. (KIS)
G21. Kort 63. Använd kort 63. Ange hur ofta hans/hennes arbete innebär arbete under veckoslut.
Anvisning: Arbete som utförs hemma räknas också med. Med veckoslut menas lördagar och
söndagar.
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Aldrig
Mindre än en gång i månaden
En gång i månaden
Flera gånger i månaden
Varje vecka
(KIS)

G22. Kort 64. (M) Följande frågor gäller hushållsarbete. Använd kort 64. Med hushållsarbete
avses sysslor som utförs i hemmet, t.ex. matlagning, tvättning, städning, klädvård, uppköp,
reparationer och underhåll. Till hushållsarbete räknas däremot inte fritidsaktiviteter eller vård av
barn. Hur mycket tid sammanlagt brukar hushållets medlemmar ägna åt hushållsarbete under en
vanlig veckodag i Ert hem?
Anvisning: Avrunda till närmaste hela timme. Godta uppskattningar.

FYLL I:
(KIS)
G23. Kort 65. (M) Hur stor del av denna tid står Ni själv för. Använd nu kort 65?
1. Ingen eller nästan ingen alls
2. Högst en fjärdedel
3. Mer än en fjärdedel men högst hälften
4. Mer än hälften men högst tre fjärdedelar
5. Mer än tre fjärdedelar men mindre än allt
6. Allt eller nästan allt
88. (KIS)
G24. Kort 65. (M) Hur stor del av denna tid står Er make/maka/sambo/partner för? Använd
samma kort 65.
1. Ingen eller nästan ingen alls
2. Högst en fjärdedel
3. Mer än en fjärdedel men högst hälften
4. Mer än hälften men högst tre fjärdedelar
5. Mer än tre fjärdedelar men mindre än allt
6. Allt eller nästan allt
88. (KIS)
G25. (M) Hur många timmar sammanlagt brukar hushållets medlemmar ägna åt hushållsarbete
under ett vanligt veckoslut i Ert hem? Läs vid behov upp: Med veckoslut menas lördagar och
söndagar. Anvisning: Avrunda till närmaste hela timme. Godta uppskattningar.
FYLL I:
(KIS)
G26. Kort 65. (M) Hur stor del av denna tid står Ni själv för? Använd forfarande kort 65.
1. Ingen eller nästan ingen alls
2. Högst en fjärdedel
3. Mer än en fjärdedel men högst hälften
4. Mer än hälften men högst tre fjärdedelar
5. Mer än tre fjärdedelar men mindre än allt
6. Allt eller nästan allt
88. (KIS)
G27. Kort 65. Hur stor del av denna tid står Er make/maka/sambo/partner för? Använd samma
kort 65.
1. Ingen eller nästan ingen alls
2. Högst en fjärdedel
3. Mer än en fjärdedel men högst hälften
4. Mer än hälften men högst tre fjärdedelar
5. Mer än tre fjärdedelar men mindre än allt
6. Allt eller nästan allt
88. (KIS)
G28. Intervjuaren fyller i enligt G23 och G26
1. IP utför inget eller nästan inget hushållsarbete (kod 1 i G23 och kod 1 i G26)1 GÅ TILL G38
(13.10. asti toiminut ehdolla TAI, korjattu)
1

Till den 13. October: "kod 1 i G23 eller kod 1 i G26" (korrigerad i datan)

2. Alla andra

GÅ TILL G34

FRÅGAS OM IP INTE BOR TILLSAMMANS MED MAKA/MAKE/SAMBO/PARTNER
G29. Kort 64. (M) Följande frågor gäller hushållsarbete. Använd kort 64. Med hushållsarbete
avses sysslor som utförs i hemmet, t.ex. matlagning, tvättning, städning, klädvård, uppköp,
reparationer och underhåll. Till hushållsarbete räknas däremot inte fritidsaktiviteter eller vård av
barn. Hur mycket tid sammanlagt brukar hushållets medlemmar ägna åt hushållsarbete under en
vanlig veckodag i Ert hem?
Anvisning: Avrunda till närmaste hela timme. Godta uppskattningar.
FYLL I:
(KIS)
G30. Kort 65. (M) Hur stor del av denna tid står Ni själv för? Använd ännu kort 65.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
88

Ingen eller nästan ingen alls
Högst en fjärdedel
Mer än en fjärdedel men högst hälften
Mer än hälften men högst tre fjärdedelar
Mer än tre fjärdedelar men mindre än allt
Allt eller nästan allt
(KIS)

G31. (M) Hur många timmar sammanlagt brukar hushållets medlemmar ägna åt hushållsarbete
under ett vanligt veckoslut i Ert hem?
Läs vid behov: Med veckoslut menas lördagar och söndagar.
Anvisning: Avrunda till närmaste hela timme. Godta uppskattningar.
FYLL I:
(KIS)
G32. Kort 65. (M) Hur stor del av denna tid står Ni själv för? Använd ännu kort 65.
1. Ingen eller nästan ingen alls
2. Högst en fjärdedel
3. Mer än en fjärdedel men högst hälften
4. Mer än hälften men högst tre fjärdedelar
5. Mer än tre fjärdedelar men mindre än allt
6. Allt eller nästan allt
88. (KIS)
G33. Intervjuaren fyller i enligt G30 och G32.
1. IP utför inget eller nästan inget hushållsarbete (kod 1 i G30 och kod 1 i G32)2 GÅ TILL G38
2. Alla andra
FRÅGA G34
FRÅGAS OM IP UTFÖR HUSHÅLLSARBETE
Kort 66. Följande frågor gäller det hushållsarbete som Ni normalt brukar göra. Använd kort 66 och
ange i hur hög grad Ni instämmer i eller tar avstånd från följande påståenden.
G34. (M) Det finns så mycket att göra hemma, att tiden ofta tar slut innan jag har fått allting gjort.
G35. (M) Jag tycker att mitt hushållsarbete är enformigt.
22

Till den 13. October: "kod 1 i G23 eller kod 1 i G26" (korrigerad i datan)

G36. (M) Jag kan välja själv när och hur jag utför mitt hushållsarbete.
G37. (M) Jag tycker att mitt hushållsarbete är stressigt.
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Instämmer helt
Instämmer
Varken instämmer i eller tar avstånd från
Tar avstånd från
Tar helt avstånd från
(KIS)

FRÅGA ALLA
G38. Kort 67. (M) Använd kort 67. Hur väl utrustat är Ert hem? Hur skulle Ni rangordna Ert eget
hem när det gäller hushållsutrustning? Ange en nolla om hemmet t.ex. saknar rinnande vatten,
och en tia om det finns diskmaskin.
0 Mycket illa utrustat - 10 Mycket väl utrustat
(KIS)
G39. Sköter Ni vid sidan av hushållsarbetet även andra uppgifter i Ert hushåll, t.ex. att ta hand om
småbarn, sjuklingar, handikappade eller åldringar? Läs vid behov upp: Gäller medlemmarna i Ert
eget hushåll.
Ja
Nej
(KIS)
G40. Kort 68. Använd nu kort 68. Hur ofta ger Ni andra släktingar än Era egna barn oavlönad
hjälp med barnpassning och annat omsorgsarbete eller hushålls- och underhållsarbete? Detta
gäller endast personer som inte hör till Ert hushåll.
Anvisning: Det är här fråga om frivillig hjälp.
1. Aldrig
2. Mindre än en gång i månaden
3. En gång i månaden
4. Flera gånger i månaden
5. En gång i veckan
6. Flera gånger i veckan
7. Varje dag
88. (KIS)
G41. Om Ni själv skulle behöva hjälp, finns det då någon person som inte hör till Ert hushåll
som Ni kan räkna med att ge Er oavlönad hjälp med barnpassning och annat omsorgsarbete eller
hushålls- och underhållsarbete? Anvisning: Detta gäller frivillig hjälp.
1. Ja
2. Nej
8. (KIS)
G42. Intervjuaren antecknar eller frågar vid behov:
Bor något av Era barn i åldern 12 eller yngre tillsammans med Er? Inkludera styvbarn,
adoptivbarn, fosterbarn och makens/makans/sambons/partnerns barn.
1. Ja
2. Nej

FRÅGA G43
GÅ TILL G45

G43. Kort 69. (M) Hur har Ni ordnat med barnpassningen för hushållets yngsta barn. Med
barnpassning menar jag sådan vård och tillsyn som utförs av någon annan än Er själv eller Er
nuvarande make/maka/sambo/partner.
Använd kort 69. Ange hur barnpassningen för det yngsta barnet huvudsakligen är ordnad. Välj
endast ett alternativ?
Anvisning: "Barnen klarar sig tillsammans på egen hand"=3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Barnets mor- eller farföräldrar
Min förra make/maka/sambo/partner
Annan familjemedlem
Annan oavlönad barnpassning hemma hos vårdaren eller i mitt hem
Avlönad barnpassning hemma hos vårdaren eller i mitt hem
Gratis daghemsplats eller dagvård någon annanstans än i hemmet
Betald daghemsplats eller dagvård någon annanstans än i hemmet
Barnet klarar sig ensamt hemma
Inget behov av barnpassning (t.ex. på grund av att jag inte arbetar utanför hemmet / någon av
föräldrarna alltid är hemma / jag eller min nuvarande make/maka/sambo/partner tar hand om
barnen)
10. Annan
88. (KIS)

G44. (M) Om Ni fick välja, skulle Ni i Er nuvarande situation önska Er mycket mer barnpassning,
en aning mer barnpassning, eller är den nuvarande mängden ungefär lagom?
1.
2.
3.
4.
8.

Mycket mer
Lite mer
Ungefär lagom
(Skulle önska sig mindre barnpassning)
(KIS)

FRÅGA ALLA
G45. Har Ni några barn som för närvarande inte bor i Ert hushåll? Med barn avses barn av alla
åldrar, inbegripet styvbarn, adoptivbarn, fosterbarn och makens/makans/sambons/partnerns barn.
Anvisning: Inkludera bara levande barn.
1. Ja
2. Nej
8. (Vet inte)

FRÅGA G46
GÅ TILL G57
GÅ TILL G57

G46. Hur många barn är det fråga om?
FYLL I
(KIS)

FRÅGA G47
GÅ TILL G53

G47. Intervjuaren fyller i enligt G46
1. IP har ett barn som inte bor i hushållet (G46=1)

FRÅGA G48

2. IP har 2 eller flera barn som inte bor i hushållet (G46=2 eller flera)

GÅ TILL G50

G48. Är det fråga om en son eller en dotter?
1. Son
2. Dotter
8. (KIS)

G49. Vilket år är han/hon född?
FYLL I ÅRTALET___________
ELLER (KIS)

GÅ TILL G53
GÅ TILL G53

FRÅGAS BARA OM DET FINNS 2 ELLER FLERA BARN SOM INTE BOR I HUSHÅLLET (kod 2 i
G47)
G50. Vilket år föddes det äldsta av de barn som för närvarande inte bor i Ert hushåll?
FYLL I ÅRTALET
ELLER (KIS)
G51. Vilket år föddes det yngsta av de barn som för närvarande inte bor i Ert hushåll?
FYLL I ÅRTALET
ELLER (KIS)
G52. Hur många av de barn som för närvarande inte bor i Ert hushåll
är döttrar?
FYLL I
(KIS)
FRÅGAS BARA OM DET FINNS BARN SOM INTE BOR I HUSHÅLLET
G53. Kort 70. Använd kort 70. Ange hur mycket finansiellt stöd Ni för närvarande ger det/de barn
eller barnbarn som inte bor i Ert hushåll. Inkludera styvbarn, adoptivbarn, fosterbarn och
makens/makans/sambons/partnerns barn? Lue tarvittaessa: Också vuxna barn och barnbarn
inkluderas. Det stöd Ni och Er familj ger medräknas.
1.
2.
3.
8.

Mycket stöd
Lite stöd
Inget stöd alls
(KIS)

G54. Kort 70. (M) Använd ännu kort 70. Hur mycket stöd i dagligt hushålls- eller omsorgsarbete
ger Ni Era vuxna barn eller barnbarn som inte bor i Ert hushåll?
Läs vid behov upp: "Med vuxen menar man här en person som har fyllt 18 år."
1.
2.
3.
4.
8.

Mycket stöd
Lite stöd
Inget stöd alls
(Minderåriga barn som inte bor i samma hushåll som IP)
(KIS)

FRÅGA G55
FRÅGA G55
FRÅGA G55
FRÅGA G57
FRÅGA G55

G55. Kort 70.(M) Hur mycket finansiellt stöd får Ni för närvarande av vuxna barn eller barnbarn
som inte bor i Ert hushåll? Använd kort 70.
Läs vid behov upp: Med vuxen menar man här en person som har fyllt 18 år.
1. Mycket stöd
2. Lite stöd
3. Inget stöd alls
8. (KIS)
G56. Kort 70. (M) Hur mycket stöd i dagligt hushålls- eller omsorgsarbete får Ni för närvarande av
Era vuxna barn eller barnbarn som inte bor i Ert hushåll? Använd kort 70.
Läs vid behov upp: Med vuxen menar man här en person som har fyllt 18 år.
1. Mycket stöd
2. Lite stöd

3. Inget stöd alls
8. (KIS)
ALLA
G57. Intervjuaren fyller i enligt F3
1. IP född efter 1958 (F3 = 1.1.1959-31.12.1990)
2. Alla andra

FRÅGA G58
GÅ TILL G59

G58. Kort 71. Planerar Ni att skaffa barn inom de närmaste tre åren. Använd kort 71?
Anvisning: Fyll i 4, om IP eller IP:s maka/sambo/partner är gravid.
1.
2.
3.
4.
8.

Absolut inte
Förmodligen inte
Ja, antagligen
Ja, absolut
(KIS)

ALLA
G59. Intervjuaren fyller i enligt F8d, IP:s huvudsakliga verksamhet
1. Förvärvsarbetar (kod 01 i F8d)
2. Studerar (kod 02 i F8d)
3. Pensionerad (kod 06 i F8d)
4. Alla andra (kod 03-05, 07-09 eller 88 i F8d)

FRÅGA G60
GÅ TILL G94
GÅ TILL G108
GÅ TILL G110

G60. Intervjuaren fyller i enligt F12
1. Anställd (kod 1 i F12)
2. Alla andra (kod 2-8 i F12)

FRÅGA G61
GÅ TILL G81

G61. Om någon i dagens läge skulle söka Ert nuvarande jobb, skulle denna person behöva någon
utbildning eller yrkesutbildning utöver grundskolan?
1. Ja
2. Nej
8. (KIS)

FRÅGA G62
GÅ TILL G63
GÅ TILL G63

G62. (M) Ungefär hur många års utbildning eller yrkesutbildning utöver grundskolan skulle den
sökande behöva? Läs vid behov upp: Beakta all den utbildning som behövs.
1. Mindre än 1 år (utöver grundskolan)
2. Ungefär 1 år
3. Ungefär 2 år
4. Ungefär 3 år
5. Ungefär 4-5 år
6. Ungefär 6-7 år
7. Ungefär 8-9 år
8. 10 år eller fler (utöver grundskolan)
88. EOS
FRÅGAS BARA OM IP ÄR ANSTÄLLD OCH HAR FÖRVÄRVSARBETE SOM HUVUDSAKLIG
VERKSAMHET (kod 1 i G60)
G63. Kort 72. Använd kort 72. Om någon med rätt utbildning och kvalifikationer skulle ersätta Er i
Ert arbete, hur lång tid skulle det ta för den personen att lära sig arbetet tillräckligt väl?
1. 1 dag eller kortare tid
2. 2-6 dagar
3. 1-4 veckor

4. 1-3 månader
5. Mer än 3 månader men högst 1 år
6. Mer än 1 år men högst 2 år
7. Mer än 2 år men högst 5 år
8. Mer än 5 år
88. (KIS)

Kort 73. Använd kort 73 och säg hur väl de följande påståendena stämmer in på Ert nuvarande
arbete.
G64. (M) Mitt arbete är mycket omväxlande?
G65. (M) Mitt arbete förutsätter att jag ständigt lär mig nya saker?
G66. (M) Min anställning är tryggad? Läs vid behov: Arbetet fortsätter, enligt vad som utlovats,
eller fortsätter sannoligt.
G67. (M) Min lön är beroende av hur mycket jag bemödar mig i mitt arbete?
G68. (M) Jag kan få stöd och hjälp av mina arbetskamrater när jag behöver det?
G69. (M) Jag kan själv bestämma när jag börjar och slutar mitt arbete?
G70. (M) Jag riskerar min hälsa och säkerhet på grund av arbetet?
1.
2.
3.
4.
8.

Stämmer inte alls
Stämmer i viss mån
Stämmer ganska väl
Stämmer precis
(KIS)

Kort 74. Använd kort 74. Också nästa frågor gäller Ert nuvarande arbete. I hur hög grad
instämmer Ni i eller tar avstånd från följande påståenden.
G71. (M) Mitt arbete kräver att jag arbetar mycket hårt?
G72. (M) Jag tycks aldrig ha tillräckligt med tid att få allting gjort?
G73. (M) Jag har goda avancemangsmöjligheter?
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Instämmer helt
Instämmer
Varken instämmer eller tar avstånd från
Tar avstånd från
Tar helt avstånd från
(KIS)

G74. Hur många underlydande har Er närmaste förman eller chef?
Anvisning: "Närmaste förman eller chef" avser linjechefen eller den person hos vilken IP anmäler
sig varje dag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jag har ingen chef
1-3 personer
4-9 personer
10-19 personer
20-49 personer
50-99 personer
100 eller flera personer
KIS hur många
KIS vem chefen är

GÅ TILL G75a
FRÅGA G75
FRÅGA G75
FRÅGA G75
FRÅGA G75
FRÅGA G75
FRÅGA G75
FRÅGA G75
GÅ TILL G75a

G75. Är Er närmaste förman/chef en man eller en kvinna?
1. Man

2. Kvinna
FRÅGAS BARA OM IP ÄR ANSTÄLLD OCH HAR FÖRVÄRVSARBETE SOM HUVUDSAKLIG
VERKSAMHET (kod 1 i G60)
G75a. Kort 75. Hur stor andel av personalen på Er arbetsplats är kvinnor. Använd kort 75.
Anvisning: Med arbetsplats avses den plats där IP arbetar eller som han/hon använder som bas
för sitt arbete.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingen
Mycket liten
Mindre än hälften
Ungefär hälften
Mer än hälften
Mycket stor
Alla
(KIS)

G76. Vilket år började Ni (första gången) arbeta för Er nuvarande arbetsgivare?
FYLL I ÅRTALET
ELLER (KIS)
Kort 76. Följande frågor gäller den organisation som Ni arbetar för. Använd kort 76. I hur hög grad
instämmer Ni i eller tar Ni avstånd från följande påståenden.
G77. (M) Jag skulle tacka nej till ett annat jobb med högre lön för att få fortsätta att arbeta i den
här organisationen?
G78. (M) Mitt arbete övervakas noggrant? Läs vid behov: "Övervakas noggrant" avser både hur
omfattande och hur detaljerad övervakningen är.
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Instämmer helt
Instämmer
Varken instämmer eller tar avstånd från
Tar avstånd från
Tar helt avstånd från
(KIS)

G79. Kort 77. (M) Använd kort 77. Hur svårt eller lätt skulle det vara för Er att få ett lika bra eller
bättre arbete hos en annan arbetsgivare om Ni ville det? Läs vid behov: Med en likadan
arbetsplats avses en lika bra arbetsplats.
0 Extremt svårt - 10 Extremt lätt
(88. KIS)
G80. Kort 77. (M) Hur lätt eller svårt tror Ni det skulle vara för Er arbetsgivare att finna en
ersättare för Er om Ni sade upp Er? Använd kort 77.
0 Extremt svårt - 10 Extremt lätt
(55. Skulle inte bli ersatt)
(88. KIS)
FRÅGAS BARA OM DEN HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETEN ÄR FÖRVÄRVSARBETE (kod 1 i
G59)
G81. Hur lång tid brukar det ta för Er att ta Er till arbetet under normala arbetsdagar? Räkna ihop
restid och väntetid - men inte den tid det tar att gå och handla eller att föra och hämta barnen.

FYLL I ANTALET MINUTER
ELLER
000 Ingen arbetsresa/arbetar hemma
555 Ingen stadigvarande arbetsplats/kan inte ange någon tid/
ingen normal daglig restid
888 (KIS)
Kort 78. Använd kort 78. Hur ofta hör det till Ert arbete:
G82. att arbeta på kvällar eller nätter? Anvisning: Avses arbete efter kl. 18.
G83. att vara tvungen att arbeta övertid med kort varsel? Använd ännu kort 78.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
(KIS)

G84. Kort 79. Använd nu kort 79. Hur ofta ingår det i Ert arbete att arbeta under veckoslut?
Anvisning: Arbete som utförs hemma räknas också med. Med veckoslut menas lördagar och
söndagar.
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Aldrig
Mindre än en gång i månaden
En gång i månaden
Flera gånger i månaden
Varje vecka
(KIS)

Kort 80. Använd kort 80. Ange hur ofta Ni:
G85.(M) under Er lediga tid grubblar över problem på arbetet?
G86. (M) känner Er alltför trött efter arbetet för att kunna njuta av sådant som Ni tycker om att göra
när ni är hemma? Använd samma kort 80.
G87. (M) märker att Ert arbete hindrar Er från att ge Er make/maka/sambo/partner eller familj den
tid som Ni skulle vilja ge dem? Använd samma kort 80.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Aldrig
Mycket sällan
Ibland
Ofta
Alltid
(Har ingen make/maka/sambo/partner eller familj)
(KIS)

G88. Intervjuaren fyller i enligt G87
Kod 06 i G87 (Har ingen make/maka/sambo/partner eller familj)
Alla andra koder (01-05 eller 88) i G87

GÅ TILL G90a
FRÅGA G89

Kort 80. Använd kort 80. Hur ofta:
G89. upplever Ni att Er make/maka/sambo/partner eller familj stressas av att Ert arbete tynger Er?

G90. har Ni svårt att koncentrera Er på arbetet på grund av Era familjeförpliktelser? Använd kort
80.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Aldrig
Mycket sällan
Ibland
Ofta
Alltid
(Har ingen make/maka/sambo/partner eller familj)
(KIS)

OM DEN HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETEN ÄR FÖRVÄRVSARBETE (kod 1 i G59)
G90a. Intervjuaren fyller i enligt G60
1. Anställd (kod 1 i G60)
2. Alla andra (kod 2 i G60)

FRÅGA G91
GÅ TILL G110

G91. Vad är Er normala bruttolön före skatt och försäkringspremier?
FYLL I SUMMAN I EURO
ELLER (Vägran) n7
(KIS) n8

GÅ TILL G93
FRÅGA G92
FRÅGA G92

G92. Vad är Er normala nettolön (efter avdrag för skatt och försäkringspremier)?
Anvisning: Om det inte finns någon "normal" lön, antecknas den lön som IP lyfte för sin senaste
period med full lön.
FYLL I SUMMAN I EURO

FRÅGA G93

ELLER (Vägran) n7
(KIS) n8

GÅ TILL G110
GÅ TILL G110

G93. Vilken lönebetalningsperiod är denna lön baserad på?
1. En timme
2. En dag
3. En vecka
4. 2 veckor
5. 4 veckor
6. Kalendermånad
7. År
88. (KIS)

GÅ TILL G110
GÅ TILL G110
GÅ TILL G110
GÅ TILL G110
GÅ TILL G110
GÅ TILL G110
GÅ TILL G110
GÅ TILL G110

FRÅGAS BARA OM IP:S HUVUDSAKLIGA VERKSAMHET ÄR STUDIER/UTBILDNING (kod 2 i
G59)
G94. Kort 81. På vilken utbildningsnivå studerar Ni? Använd kort 81.
Ohje: Om flera, välj den huvudsakliga.
1. Grundskolans lågstadium (årskurserna 1-6)
2. Grundskolans högstadium (årskurserna 7-9/10)
3. Gymnasium eller yrkesskola
5. Yrkesinstitut, yrkeshögskola eller högskola
6. Licentiat- eller doktorandstudier
7. Vuxenstudier (inte inbegripande något av ovanstående)
8. (KIS)

Kort 82. De här frågorna gäller den läroanstalt där Ni studerar. I hur hög grad instämmer Ni i eller
tar avstånd från följande påståenden. Använd kort 82.
G95. (M) Lokaliteterna är trevliga?
G96. (M) Det är vanligen tyst och lugnt under lektionerna/föreläsningarna?
G97. (M) En del lärare behandlar mig illa eller orättvist?
G98. (M) En del studerande behandlar mig illa eller orättvist?
G99. (M) Lärarna bryr sig om sina studerande?
G100. (M) Lärarna lyssnar på mig när jag framför kritik?
G101. (M) På min klass/ min kurs /mina kurser finns det studerande som jag kan be om hjälp och
som jag kan diskutera problem med?
G102. (M) Mina studier hindrar mig från att ägna så mycket tid åt min familj som jag skulle vilja?
G103. (M) Familjeförpliktelser hindrar mig från att ägna så mycket tid åt mina studier som jag
skulle vilja?
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Instämmer helt
Instämmer
Varken instämmer eller tar avstånd från
Tar avstånd från
Tar helt avstånd från
(KIS/ej tillämpligt)

G104. Kort 83.(M) Tycker Ni att lärarna ger Er den hjälp Ni behöver för att klara Er kurs /Era
kurser. Använd kort 83?
1.
2.
3.
4.
8.

Ja, alltid
Ja, ofta
Inte särskilt ofta
Nej, aldrig
(KIS)

G105. Hur många timmar ägnar Ni åt studier en genomsnittlig vecka under terminen? Ta med allt
som har att göra med studier - lektioner/föreläsningar, hemuppgifter, uppsatsskrivning,
förberedelser för prov och examina.
FYLL I ANTALET TIMMAR
100 timmar eller mera kodas som 100
ELLER (888. KIS)
G106. (M) Upplever Ni ofta i Era studier att Ni har:
1.
2.
3.
4.
5.
8.

alldeles för mycket att göra,
lite för mycket att göra,
ungefär lagom mycket att göra,
lite för lite att göra,
eller alldeles för lite att göra?
(KIS)

G107. (M) Tycker Ni att studietakten är för långsam, ungefär lagom eller för snabb?
1.
2.
3.
8.

Takten är för långsam
Takten är ungefär lagom
Takten är för snabb
(KIS)

GÅ TILL G110
GÅ TILL G110
GÅ TILL G110
GÅ TILL G110

FRÅGAS BARA OM DEN HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETEN ÄR PENSIONÄR (kod 3 i G59)

G108. Vilket år gick Ni i pension? Anvisning: De som befinner sig i arbetslöshetspensionsslussen
anger det år de kom in i slussen.
FYLL I ÅRTALET
ELLER (KIS)
(Har aldrig haft förvärvsarbete)

FRÅGA G109
FRÅGA G109
GÅ TILL G110

G109. (M) Ville Ni gå i pension då eller hade Ni hellre stannat kvar i förvärvslivet?
1. Jag ville gå i pension då
2. Jag hade hellre fortsatt att förvärvsarbeta
8. (KIS)
FRÅGA ALLA
G110. Intervjuaren fyller i enligt F3
1. IP FÖDD EFTER 1934 (F3 = 1.1.1935-31.12.1990)
2. Alla andra

FRÅGA G111
GÅ TILL G117

FRÅGAS BARA OM IP ÄR YNGRE ÄN 70
Kort 84. Titta på kort 84. Hur skulle Ni personligen rangordna dessa egenskaper vid valet av ett
arbete:
G111.(M) Säker arbetsplats?
G112. (M) Hög inkomst?
G113. (M) Ett arbete med goda avancemangsmöjligheter?
G114. (M) Ett arbete som ger möjligheter till egna initiativ?
G115. (M) Ett arbete som gör det möjligt att förena arbete och familjeliv?
1. Inte alls viktigt
2. Inte viktigt
3. Varken viktigt eller oviktigt
4. Viktigt
5. Mycket viktigt
8. (KIS)
G116. Hur många timmar per vecka skulle Ni vilja arbeta, med beaktande av att Er inkomst ökar
eller minskar beroende på antalet timmar som Ni arbetar? Läs vid behov, om svaranden är
pensionär: När Ni svarar, utgå från den tid när Ni ännu var med i arbetslivet. (ohje lisätty)
FYLL I ANTALET TIMMAR
(KIS)
FRÅGA ALLA
G117. Vilket år började Ni arbeta på Er första arbetsplats? (Med Er första arbetsplats menar vi det
första arbete Ni haft som varat minst 6 månader och där Ni arbetat minst 20 timmar per vecka.)
Anvisning: Med Er första arbetsplats menar vi det första arbete Ni haft som varat minst 6 mänader
och där Ni arbetat minst 20 timmar per vecka. Anteckna 0, om intervjuperson har aldrig varit i ett
sådant arbete.
FYLL I ÅRTALET
ELLER (KIS)
(Har aldrig haft ett sådant arbete)

FRÅGA G118
FRÅGA G118
GÅ TILL SLUTET

G118. Hur många år sammanlagt har Ni förvärvsarbetat?
Anvisning: Räkna med både heltids- och deltidsarbete.

FYLL I ANTALET ÅR
(KIS)
G119. Intervjuaren fyller i koden för IP:s kön.
1. KVINNA
2. MAN

FRÅGA G120
GÅ TILL SLUTET

G120. Intervjuaren frågar eller fyller i enligt svaren på F4 och G45
1. IP har en son/dotter (Barn som bor i hushållet enligt F4, eller barn som inte bor i hushållet enligt
G45)
FRÅGA G121
2. Alla andra
GÅ TILL SLUTET
G121. Kort 85. Ungefär hur lång tid sammanlagt har Ni varit hemma på heltid för att ta hand om
Ert/Era barn. Räkna också med den tid då Ni varit moderskaps- eller föräldraledig. Använd kort
85?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aldrig varit hemma på heltid på grund av barn
Högst sex månader
Mer än 6 månader men högst 12 månader
Mer än 1 år men högst 2 år
Mer än 2 år men högst 4 år
Mer än 4 år men högst 10 år
Mer än 10 år
(KIS)

GÅ TILL G123
FRÅGA G122
FRÅGA G122
FRÅGA G122
FRÅGA G122
FRÅGA G122
FRÅGA G122
GÅ TILL G123

G122. Tror Ni att detta har inverkat negativt på Er yrkeskarriär?
Om svaret är JA - betyder det då "absolut" eller "förmodligen"?
Om svaret är NEJ - betyder det då "absolut inte" eller "förmodligen inte"?
1.
2.
3.
4.
8.

Ja, absolut
Ja, förmodligen
Nej, förmodligen inte
Nej, absolut inte
(KIS)

G123. Kort 86. Använd kort 86. Ungefär hur lång tid sammanlagt har Ni arbetat deltid hellre än
heltid för att Ni haft barn att ta hand om?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aldrig arbetat deltid hellre än heltid på grund av barn
Högst sex månader
Mer än 6 månader men högst 12 månader
Mer än 1 år men högst 2 år
Mer än 2 år men högst 4 år
Mer än 4 år men högst 10 år
Mer än 10 år
KIS

GÅ TILL SLUTET
FRÅGA G124
FRÅGA G124
FRÅGA G124
FRÅGA G124
FRÅGA G124
FRÅGA G124
GÅ TILL SLUTET

G124. Tror Ni att detta har inverkat negativt på Er yrkeskarriär?
Om svaret är JA - betyder det då "absolut" eller "förmodligen"?
Om svaret är NEJ - betyder det då "absolut inte" eller "förmodligen inte"?
1.
2.
3.
4.

Ja, absolut
Ja, förmodligen
Nej, förmodligen inte
Nej, absolut inte

8. (KIS)

P. Politisk kunskap
Nu vill jag ställa några frågor som handlar om Ert intresse för politik och Era kunskaper om politik.
(Säg till om Ni inte vet svaret, så går vi direkt vidare till följande fråga.)
P1. (M) Kort P1. Titta på kortet P1. Kan Ni säga vilken av dessa personer som är Finlands
finansminister? Anvisning till intervjuaren: De rätta svaren är markerade med fetstil i Blaise.

1.
2.
3.
4.
8.

Erkki Tuomioja
Antti Kalliomäki
Tuula Haatainen
Sauli Niinistö
Inte säker/Vet inte

P2. (M) Kort P2. Använd kort P2. Kan Ni säga vilket politiskt parti som har det näst största
antalet platser i riksdagen?
1.
2.
3.
4.
8.

Samlingspartiet
Centern i Finland
Finlands socialdemokratiska parti SDP
Svenska folkpartiet i Finland SFP
Inte säker/Vet inte

P3. (M) Kort P3. Se på kort P3. En person med låga inkomster betalar naturligtvis mindre i skatt
totalt sett än en person med höga inkomster. Men tror Ni att en person med låga inkomster
betalar: Läs vid behov upp: "Med andel avses den procentuella andelen, skatteprocenten".

1. en större andel av sin inkomst i inkomstskatt än vad en person med höga inkomster gör,
2. en lika stor andel
3. eller en mindre andel av sin inkomst i inkomstskatt?
8. Inte säker/Vet inte
? (INTE PÅ KORTET) Kan inte besvara frågan
P4. (M) Det finns fem länder som är permanenta medlemmar av Förenta Nationernas
säkerhetsråd, Kan Ni nämna något av dessa fem länder? Anvisning: Anteckna alla svar.
1. Frankrike
2. Storbritannien
3. Tyskland
4. Ryssland
5. Kina
6. Japan
7. Kanada
8. Förenta staterna
9. Ett annat land
10. Kan inte nämna något land
11. Kan inte säga
P5. (M) Kort P4. Använd kort P4. Vilket av följande ord beskriver bäst vem som har rätt att rösta i
riksdagsvalet?
1. Invånare

2.
3.
4.
8.

Skattebetalare
Lagliga invånare
Medborgare
Inte säker/Vet inte

P6. (M) Kort P5. Använd kort P5. Hur ofta ordnas det riksdagsval?
Läs vid behov upp: "Det avser den längsta tid som Riksdagen kan sitta innan man måste hålla
riksdagsval. (Presidenten kan enligt den nya grundlagen bestämma om förrättande av förtida
riksdagsval. Enligt Finlands tidigare grundlag (Regeringsformen) kunde presidenten upplösa
riksdagen, vilket dock förekom relativt sällan).
1.
2.
3.
4.
8.

Vart 3:e år
Vart 4:e år
Vart 5:e år
Vart 6:e år
Inte säker/Vet inte

