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 FINLAND I EUROPA 2004 � UNDERSÖKNING

GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje
rad som visar hur mycket varje person liknar eller inte liknar Er. Ringa in ett alternativ på varje rad.

         Hur mycket liknar den här personen Er?

Är väldigt
mycket
som jag

Är som jag Är till viss
del som jag

Är lite
grann som

jag

Är inte
som jag

Är inte
alls som

jag
a) Det är viktigt för honom/henne att komma på

nya idéer och vara kreativ. Han/hon tycker om
att göra saker på sitt eget speciella sätt. ........... 1 2 3 4 5 6

b) Det är viktigt för honom/henne att vara rik. Han
/hon vill ha mycket pengar och dyrbara saker. .. 1 2 3 4 5 6

c) Det är viktigt för honom/henne att alla
människor i världen behandlas jämlikt. Han
/hon anser att alla bör ha samma möjligheter i
livet. .................................................................... 1 2 3 4 5 6

d) Det är viktigt för honom/henne att visa vad han
/hon kan. Han/hon vill att människor ska
beundra det han/hon gör .................................... 1 2 3 4 5 6

e) Det är viktigt för honom/henne att bo i en trygg
om givning. Han/hon undviker allt som kunde
hota hans/hennes trygghet. ............................... 1 2 3 4 5 6

f) Han/hon tycker om överraskningar och letar
alltid efter nya upplevelser. Det är viktigt för
honom/henne att göra många olika saker i
livet. .................................................................... 1 2 3 4 5 6

g) Han/hon anser att människor skall göra som
de blir tillsagda. Han/hon anser att människor
alltid skall följa regler, också när ingen ser på. .. 1 2 3 4 5 6

h) Det är viktigt för honom/henne att lyssna på
människor som inte är som han/hon. Även om
han/hon är av annan åsikt, vill han/hon ändå
förstå dem. ......................................................... 1 2 3 4 5 6

i) Det är viktigt för honom/henne att vara ödmjuk
och anspråkslös. Han/hon försöker att inte dra
till sig uppmärksamhet. ...................................... 1 2 3 4 5 6

j) Det är viktigt för honom/henne att ha roligt.
Han/hon tycker om att �skämma bort� sig själv. . 1 2 3 4 5 6
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Hur mycket liknar den här personen Er?

Är väldigt
mycket
som jag

Är som jag Är till viss
del som jag

Är lite
grann som

jag

Är inte
som jag

Är inte
alls som

jag
k) Det är viktigt för honom/henne att fatta sina

egna beslut om vad han/hon ska göra. Han
/hon vill vara fri och oberoende av andra. .......... 1 2 3 4 5 6

l) Det är mycket viktigt för honom/henne att
hjälpa människorna omkring sig. Han/hon vill
ta hand om deras välbefinnande. ...................... 1 2 3 4 5 6

m) Det är viktigt för honom/henne att vara mycket
framgångsrik. Han/hon hoppas att människor
märker hans/hennes framgångar. ...................... 1 2 3 4 5 6

n) Det är viktigt för honom/henne att staten
garanterar honom/henne skydd mot alla hot.
Han/hon vill att staten ska vara så stark att
den kan försvara sina medborgare. ................... 1 2 3 4 5 6

o) Han/hon söker äventyr och tycker om att ta
risker. Han/hon vill ha ett spännande liv. ........... 1 2 3 4 5 6

p) Det är viktigt för honom/henne att alltid
uppföra sig korrekt. Han/hon vill undvika att
göra något som människor skulle anse vara
fel. ...................................................................... 1 2 3 4 5 6

q) Det är viktigt för honom/henne att vara
respekterad. Han/hon vill att människor gör
som han/hon säger. ........................................... 1 2 3 4 5 6

r) Det är viktigt för honom/henne att vara lojal
mot sina vänner. Han/hon vill ägna sig åt
människor omkring honom/henne. .................... 1 2 3 4 5 6

s) Han/hon är starkt av den åsikten att människor
borde ta hand om naturen. Miljöfrågor är
viktiga för honom/henne. .................................... 1 2 3 4 5 6

t) Det är viktigt för honom/henne med traditioner.
Han/hon försöker följa de traditioner hans
/hennes religion och familj har förmedlat till
honom/henne. .................................................... 1 2 3 4 5 6

u) Han/hon vill ta vara på varje möjlighet att ha
roligt. Det är viktigt för honom/henne att göra
saker som tillfredsställer honom/henne. ............ 1 2 3 4 5 6

För att vi skall kunna utveckla våra frågor för kommande undersökningar ställer vi här några
frågor som påminner om dem som ingick i intervjun. Var vänlig och besvara frågorna som om Ni
såg dem för första gången, och undvik att tänka tillbaka på hur Ni besvarade intervjufrågorna.

iS1. Bor Ni för närvarande tillsammans med er maka/make eller sambo?

Ja.................................................................................. 1

Nej ................................................................................ 2 → Gå till fråga iS5.
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Följande frågor handlar om hushållsarbete.

Med hushållsarbete avses här alla slags sysslor som utförs i hemmet, t.ex. matlagning, tvättning, städning,
klädvård, uppköp, reparationer och underhåll av fastighet och lösöre. Till hushållsarbete räknas däremot inte
fritidsaktiviteter eller vård av barn eller vuxna.

iS2. Hur många timmar ägnar hushållets medlemmar åt
hushållsarbete under en vanlig veckodag? timmar

iS3. Hur många av dessa timmar ägnar Ni själv åt
hushållsarbete? timmar

iS4. Hur många av dessa timmar ägnar Er maka/make eller
sambo åt hushållsarbete? timmar

Följande frågor är avsedda för alla intervjupersoner.

Hur mycket instämmer Ni eller tar avstånd från följande
påståenden om läkare?

Instäm-
mer helt

Instäm-
mer

Varken
instämmer

eller tar
avstånd

från

Tar
avstånd

från

Tar helt
avstånd

från

iS5. Läkare låter sällan bli att berätta hela sanningen för
sina patienter. ................................................................. 1 2 3 4 5

iS6. Läkare behandlar sällan sina patienter som sina
jämlikar. .......................................................................... 1 2 3 4 5

iS7. När läkare bestämmer sig för en behandling brukar de
sällan diskutera den med patienten på förhand. ............ 1 2 3 4 5

Vilken är Er inställning till följande påståenden om mäns och kvinnors ställning?

Instäm-
mer helt

Instäm-
mer

Varken
instämmer

eller tar
avstånd

från

Tar
avstånd

från

Tar helt
avstånd

från

iS8. Kvinnor skall inte vara tvungna att minska på sitt
förvärvsarbetande för familjens skull. ............................. 1 2 3 4 5

iS9. Kvinnor bör ta ett större ansvar för hem och barn än
männen. .......................................................................... 1 2 3 4 5

iS10. När det är ont om jobb bör kvinnor ha lika stor rätt till
arbete som män.  ............................................................ 1 2 3 4 5
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iS11. På det hela taget, hur nöjd är Ni med den ekonomiska situationen i Finland i dagens läge?
Anteckna den siffra som svarar mot Er uppfattning.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

extremt jag är inte nöjd och extremt
missnöjd inte heller missnöjd nöjd

iS12. Om Ni nu tänker på Finlands regering, hur nöjd är Ni med dess sätt att sköta sitt jobb?
Anteckna den siffra som svarar mot Er uppfattning.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

extremt jag är inte nöjd och extremt
missnöjd inte heller missnöjd nöjd

iS13. Hur nöjd är Ni på det hela taget med hur demokratin fungerar i Finland?
Anteckna den siffra som svarar mot Er uppfattning.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

extremt jag är inte nöjd och extremt
missnöjd inte heller missnöjd nöjd

Vad har Ni för åsikt om följande påståenden om mediciner och behandling av sjukdomar?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L1.1. Jag använder hellre naturläkemedel än kemiska
läkemedel. ...................................................................... 1 2 3 4 5

L1.2. När man är sjuk bör man absolut använda de
mediciner som läkaren har skrivit ut åt en. .................... 1 2 3 4 5

L1.3. De flesta sjukdomar går inte att bota utan vetenskap-
ligt grundade medicinska behandlingsmetoder. ............ 1 2 3 4 5

L1.4. På läkarmottagningen har jag ofta haft en känsla av
att den läkare som behandlar mig inte är genuint
intresserad av mina problem. ........................................ 1 2 3 4 5
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För behandling av sjukdomar finns det numera ett stort utbud av behandlingsformer. Man talar ofta om
alternativa behandlingsformer eller naturläkekonst när man avser sådana behandlingar som inte baserar sig
på vetenskaplig medicinsk forskning. Till sådana behandlingar hör exempelvis akupunktur, homeopati, reiki
och helbrägdagörelse.

Vad anser Ni om följande påståenden om alternativa behandlingsformer?
Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L2.1. Jag anser att alternativa behandlingsformer allmänt
taget är bättre än de behandlingar som grundar sig på
skolmedicinen. ................................................................ 1 2 3 4 5

L2.2. Jag rekommenderar gärna alternativa behandlings-
former för mina vänner, om de blir sjuka. ....................... 1 2 3 4 5

L2.3. De flesta alternativa behandlingsformer är inte till
någon nytta. .................................................................... 1 2 3 4 5

L2.4. Jag vill inte använda mig av alternativa behandlings-
former. ............................................................................ 1 2 3 4 5

L2.5. Alternativa behandlingsformer är i allmänhet inte
pålitliga. ........................................................................... 1 2 3 4 5

L2.6. Utövare av alternativa behandlingsformer kan inte lika
tillförlitligt som utbildade och legitimerade läkare
fastställa vilka sjukdomar folk lider av. ........................... 1 2 3 4 5

Vad anser Ni om följande påståenden?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L3.1. Obalans i det personliga livet är den viktigaste
orsaken till sjukdomar. .................................................... 1 2 3 4 5

L3.2. Människor är av naturen friska. ...................................... 1 2 3 4 5

L3.3. Jag tror att min kropp har en naturlig förmåga att läka
sig själv. .......................................................................... 1 2 3 4 5

L3.4. I sista hand är var och en själv ansvarig för sin hälsa. ... 1 2 3 4 5

L3.5. God hälsa förutsätter ändrade levnadsvanor. ................ 1 2 3 4 5

L3.6. God hälsa och upprätthållandet av den kräver att man
fortsatt är vaksam och håller fast vid sina föresatser. .... 1 2 3 4 5

L3.7. Våra egna val avgör hurdan hälsa vi har. ....................... 1 2 3 4 5

L3.8. Det är bra att det numera finns så många olika
behandlingsformer att välja på, både från
skolmedicinen och naturläkekonsten. ............................ 1 2 3 4 5
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Vad har Ni för åsikt om det sätt på vilket vetenskapen och tekniken förändrar vår värld?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L4.1. Vetenskapens utveckling har varit till mycket större
nytta än skada för mänskligheten. ................................. 1 2 3 4 5

L4.2. Teknikens utveckling förändrar miljön så att den blir
farlig för människan. ...................................................... 1 2 3 4 5

L4.3. Vetenskapens och teknikens utveckling leder till alltför
snabba förändringar i människors liv och livsstil. .......... 1 2 3 4 5

L4.4. Vetenskapens utveckling innebär stora risker som kan
leda till okontrollerbar förstörelse. .................................. 1 2 3 4 5

L4.5. Kärnkraft är under nuvarande förhållanden ett
förnuftigt sätt att producera elektricitet på. .................... 1 2 3 4 5

L4.6. Användningen av genmodifierade livsmedel borde helt
förbjudas. ....................................................................... 1 2 3 4 5

L4.7. Inom jordbruket borde man i större utsträckning än för
närvarande övergå till naturenlig produktion. ................ 1 2 3 4 5

En del människor tror fullt och fast på övernaturliga fenomen, medan andra ställer sig tvivlande till allt som
inte är vetenskapligt bevisat. Vad har Ni för åsikt om följande påståenden?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L5.1. Astrologin gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt
förutspå kommande händelser med hjälp av
stjärnorna och planeterna. ............................................. 1 2 3 4 5

L5.2. Astrologin ger ökad människokännedom. ..................... 1 2 3 4 5

L5.3. Vissa personer kan få föremål att röra sig med blotta
tankens kraft. ................................................................. 1 2 3 4 5

L5.4. Det är möjligt att läsa andras tankar. ............................. 1 2 3 4 5

L5.5. Även om UFO-observationer inte har kunnat bevisas
med vetenskapliga metoder, är det klart att jorden har
haft besök från yttre världsrymden. ............................... 1 2 3 4 5

L5.6. Det finns intelligent liv på främmande planeter. ............. 1 2 3 4 5



A7

I vilken utsträckning instämmer Ni i följande åsikter?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L6.1. Med hjälp av meditation och självdisciplin kan
människan uppnå fullkomlig andlig vishet och
upplysning. ...................................................................... 1 2 3 4 5

L6.2. Jag har ansvar för mitt eget liv - jag kan utvecklas så
långt som jag vill. ............................................................ 1 2 3 4 5

L6.3. Det är möjligt att vara i kontakt med döda människors
andar. .............................................................................. 1 2 3 4 5

L6.4. Var och en kan nå fram till andlig upplysning på egen
hand utan någon hjälp av kyrkor eller församlingar
eller andra religiösa samfund. ........................................ 1 2 3 4 5

L6.5. Jag tror på reinkarnationen, det vill säga att jag har
haft ett tidigare liv och att jag kommer att födas på nytt
efter döden. ..................................................................... 1 2 3 4 5

iS13a  Är Ni man eller kvinna?

Man ........................................ 1
Kvinna .................................... 2

iS13b  Vilket år är Ni född? ___________

  Var vänlig och fyll i dagens datum.

____    _____    ______
dag       månad       år

Tack för Ert svar!
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        B

 FINLAND I EUROPA 2004 � UNDERSÖKNING

GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje
rad som visar hur mycket varje person liknar eller inte liknar Er. Ringa in ett alternativ på varje rad.

       Hur mycket liknar den här personen Er?

Är väldigt
mycket
som jag

Är som jag Är till viss
del som jag

Är lite
grann som

jag

Är inte
som jag

Är inte
alls som

jag
a) Det är viktigt för honom/henne att komma på

nya idéer och vara kreativ. Han/hon tycker om
att göra saker på sitt eget speciella sätt. ........... 1 2 3 4 5 6

b) Det är viktigt för honom/henne att vara rik. Han
/hon vill ha mycket pengar och dyrbara saker. .. 1 2 3 4 5 6

c) Det är viktigt för honom/henne att alla
människor i världen behandlas jämlikt. Han
/hon anser att alla bör ha samma möjligheter i
livet. .................................................................... 1 2 3 4 5 6

d) Det är viktigt för honom/henne att visa vad han
/hon kan. Han/hon vill att människor ska
beundra det han/hon gör .................................... 1 2 3 4 5 6

e) Det är viktigt för honom/henne att bo i en trygg
om givning. Han/hon undviker allt som kunde
hota hans/hennes trygghet. ............................... 1 2 3 4 5 6

f) Han/hon tycker om överraskningar och letar
alltid efter nya upplevelser. Det är viktigt för
honom/henne att göra många olika saker i
livet. .................................................................... 1 2 3 4 5 6

g) Han/hon anser att människor skall göra som
de blir tillsagda. Han/hon anser att människor
alltid skall följa regler, också när ingen ser på. .. 1 2 3 4 5 6

h) Det är viktigt för honom/henne att lyssna på
människor som inte är som han/hon. Även om
han/hon är av annan åsikt, vill han/hon ändå
förstå dem. ......................................................... 1 2 3 4 5 6

i) Det är viktigt för honom/henne att vara ödmjuk
och anspråkslös. Han/hon försöker att inte dra
till sig uppmärksamhet. ...................................... 1 2 3 4 5 6

j) Det är viktigt för honom/henne att ha roligt.
Han/hon tycker om att �skämma bort� sig själv. . 1 2 3 4 5 6
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Hur mycket liknar den här personen Er?

Är väldigt
mycket
som jag

Är som jag Är till viss
del som jag

Är lite
grann som

jag

Är inte
som jag

Är inte
alls som

jag
k) Det är viktigt för honom/henne att fatta sina

egna beslut om vad han/hon ska göra. Han
/hon vill vara fri och oberoende av andra. .......... 1 2 3 4 5 6

l) Det är mycket viktigt för honom/henne att
hjälpa människorna omkring sig. Han/hon vill
ta hand om deras välbefinnande. ...................... 1 2 3 4 5 6

m) Det är viktigt för honom/henne att vara mycket
framgångsrik. Han/hon hoppas att människor
märker hans/hennes framgångar. ...................... 1 2 3 4 5 6

n) Det är viktigt för honom/henne att staten
garanterar honom/henne skydd mot alla hot.
Han/hon vill att staten ska vara så stark att
den kan försvara sina medborgare. ................... 1 2 3 4 5 6

o) Han/hon söker äventyr och tycker om att ta
risker. Han/hon vill ha ett spännande liv. ........... 1 2 3 4 5 6

p) Det är viktigt för honom/henne att alltid
uppföra sig korrekt. Han/hon vill undvika att
göra något som människor skulle anse vara
fel. ...................................................................... 1 2 3 4 5 6

q) Det är viktigt för honom/henne att vara
respekterad. Han/hon vill att människor gör
som han/hon säger. ........................................... 1 2 3 4 5 6

r) Det är viktigt för honom/henne att vara lojal
mot sina vänner. Han/hon vill ägna sig åt
människor omkring honom/henne. .................... 1 2 3 4 5 6

s) Han/hon är starkt av den åsikten att människor
borde ta hand om naturen. Miljöfrågor är
viktiga för honom/henne. .................................... 1 2 3 4 5 6

t) Det är viktigt för honom/henne med traditioner.
Han/hon försöker följa de traditioner hans
/hennes religion och familj har förmedlat till
honom/henne. .................................................... 1 2 3 4 5 6

u) Han/hon vill ta vara på varje möjlighet att ha
roligt. Det är viktigt för honom/henne att göra
saker som tillfredsställer honom/henne. ............ 1 2 3 4 5 6

För att vi skall kunna utveckla våra frågor för kommande undersökningar ställer vi här några
frågor som påminner om dem som ingick i intervjun. Var vänlig och besvara frågorna som om Ni
såg dem för första gången, och undvik att tänka tillbaka på hur Ni besvarade intervjufrågorna.

iS14. Bor Ni för närvarande tillsammans med er maka/make eller sambo?

Ja .................................................................................. 1

Nej................................................................................. 2 → Gå till fråga iS18.
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Följande frågor handlar om hushållsarbete.

Med hushållsarbete avses här alla slags sysslor som utförs i hemmet, t.ex. matlagning, tvättning, städning,
klädvård, uppköp, reparationer och underhåll av fastighet och lösöre. Till hushållsarbete räknas däremot inte
fritidsaktiviteter eller vård av barn eller vuxna.

iS15. Hur många timmar ägnar hushållets medlemmar åt
hushållsarbete under en vanlig veckodag? timmar

iS16. Hur många procent av dessa timmar använder Ni själv
på hemarbete? 0 % betyder ingen tid alls, och 100 % betyder
att Ni utför allt hushållsarbete. procent

iS17. Hur många procent av dessa timmar använder Er
make/maka eller sambo på hemarbete? 0 % betyder ingen
tid alls, och 100 % betyder att han/hon utför allt hushållsarbete. procent

iS18. Är Ni för närvarande verksam inom arbetslivet som löntagare eller företagare eller som medarbetare
 i familjens företag? Svara ja också i det fall att Ni är tillfälligt borta från arbetslivet.

Ja................................................................................... 1

Nej ................................................................................. 2 → Gå till fråga iS22.

De tre följande frågorna gäller det arbete som Ni har för närvarande.

iS19. Välj det alternativ som beskriver hur varierande Ni anser att Ert arbete är.
Välj bara ett alternativ.
Inte alls varierande........................................................ 1
I viss mån varierande.................................................... 2
Ganska varierande........................................................ 3
Mycket varierande......................................................... 4

iS20. Välj det alternativ som beskriver hur trygg Ni anser att Er arbetsplats är.
Välj bara ett alternativ.
Inte alls trygg................................................................. 1
I viss mån trygg ............................................................. 2
Ganska trygg................................................................. 3
Mycket trygg.................................................................. 4

iS21. Välj det alternativ som beskriver hur stor risk för Er hälsa och säkerhet Ert arbete innebär.
Välj bara ett alternativ.
Ingen risk alls ................................................................ 1
Viss risk......................................................................... 2
Ganska stor risk ............................................................ 3
Mycket stor risk ............................................................. 4
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iS22. Om Ni måste välja mellan följande två alternativ, vilket skulle Ni då anse vara bättre?
Ange på en skala mellan 1 och 5 i hur hög grad Er åsikt motsvarar påståendet.
 Välj bara ett alternativ.

En kvinna bör vara beredd En kvinna skall inte vara tvungen
att minska på sitt förvärvs- 1 2 3 4  5 att minska på sitt förvärvsarbe-
arbetande för familjens skull. tande för familjens skull.

iS23. Om Ni måste välja mellan följande två alternativ, vilket skulle Ni då anse vara bättre? Ange ett tal mellan 1 och 5.
Välj bara ett alternativ.

Män bör ta lika mycket Kvinnor bör ta ett större
ansvar som kvinnor för 1 2 3 4  5 ansvar för hem och barn
hemmet och barnen. än männen.

iS24. Om Ni måste välja mellan följande två alternativ, vilket skulle Ni då anse vara bättre? Ange ett tal mellan 1 och 5.
Välj bara ett alternativ.

När det är ont om jobb När det är ont om jobb
har män större rätt 1 2 3 4  5 har kvinnor lika stor rätt
till arbete än kvinnor. till arbete som män.

Ange på en skala mellan 0 och 10 hur stor tillit Ni personligen har till följande instanser. 0
betyder att Ni inte har någon tillit alls, och 10 betyder att Ni har fullständig tillit.

iS25. Finlands riksdag

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Ingen Fullständig
tillit alls tillit

iS26. Rättsväsendet

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Ingen Fullständig
tillit alls tillit

iS27. Polisen

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Ingen Fullständig
tillit alls tillit
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Vad har Ni för åsikt om följande påståenden om mediciner och behandling av sjukdomar?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L1.1. Jag använder hellre naturläkemedel än kemiska
läkemedel. ...................................................................... 1 2 3 4 5

L1.2. När man är sjuk bör man absolut använda de
mediciner som läkaren har skrivit ut åt en. ..................... 1 2 3 4 5

L1.3. De flesta sjukdomar går inte att bota utan vetenskap-
ligt grundade medicinska behandlingsmetoder. ............. 1 2 3 4 5

L1.4. På läkarmottagningen har jag ofta haft en känsla av
att den läkare som behandlar mig inte är genuint
intresserad av mina problem. ......................................... 1 2 3 4 5

För behandling av sjukdomar finns det numera ett stort utbud av behandlingsformer. Man talar ofta om
alternativa behandlingsformer eller naturläkekonst när man avser sådana behandlingar som inte baserar sig
på vetenskaplig medicinsk forskning. Till sådana behandlingar hör exempelvis akupunktur, homeopati, reiki
och helbrägdagörelse.

Vad anser Ni om följande påståenden om alternativa behandlingsformer?
Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L2.1. Jag anser att alternativa behandlingsformer allmänt
taget är bättre än de behandlingar som grundar sig på
skolmedicinen. ................................................................ 1 2 3 4 5

L2.2. Jag rekommenderar gärna alternativa behandlings-
former för mina vänner, om de blir sjuka. ....................... 1 2 3 4 5

L2.3. De flesta alternativa behandlingsformer är inte till
någon nytta. .................................................................... 1 2 3 4 5

L2.4. Jag vill inte använda mig av alternativa behandlings-
former. ............................................................................ 1 2 3 4 5

L2.5. Alternativa behandlingsformer är i allmänhet inte
pålitliga. ........................................................................... 1 2 3 4 5

L2.6. Utövare av alternativa behandlingsformer kan inte lika
tillförlitligt som utbildade och legitimerade läkare
fastställa vilka sjukdomar folk lider av. ........................... 1 2 3 4 5
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Vad anser Ni om följande påståenden?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L3.1. Obalans i det personliga livet är den viktigaste
orsaken till sjukdomar. ................................................... 1 2 3 4 5

L3.2. Människor är av naturen friska. ..................................... 1 2 3 4 5

L3.3. Jag tror att min kropp har en naturlig förmåga att läka
sig själv. ......................................................................... 1 2 3 4 5

L3.4. I sista hand är var och en själv ansvarig för sin hälsa. .. 1 2 3 4 5

L3.5. God hälsa förutsätter ändrade levnadsvanor. ............... 1 2 3 4 5

L3.6. God hälsa och upprätthållandet av den kräver att man
fortsatt är vaksam och håller fast vid sina föresatser. ... 1 2 3 4 5

L3.7. Våra egna val avgör hurdan hälsa vi har. ...................... 1 2 3 4 5

L3.8. Det är bra att det numera finns så många olika
behandlingsformer att välja på, både från
skolmedicinen och naturläkekonsten. ............................ 1 2 3 4 5

Vad har Ni för åsikt om det sätt på vilket vetenskapen och tekniken förändrar vår värld?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L4.1. Vetenskapens utveckling har varit till mycket större
nytta än skada för mänskligheten. ................................. 1 2 3 4 5

L4.2. Teknikens utveckling förändrar miljön så att den blir
farlig för människan. ...................................................... 1 2 3 4 5

L4.3. Vetenskapens och teknikens utveckling leder till alltför
snabba förändringar i människors liv och livsstil. .......... 1 2 3 4 5

L4.4. Vetenskapens utveckling innebär stora risker som kan
leda till okontrollerbar förstörelse. .................................. 1 2 3 4 5

L4.5. Kärnkraft är under nuvarande förhållanden ett
förnuftigt sätt att producera elektricitet på. .................... 1 2 3 4 5

L4.6. Användningen av genmodifierade livsmedel borde helt
förbjudas. ....................................................................... 1 2 3 4 5

L4.7. Inom jordbruket borde man i större utsträckning än för
närvarande övergå till naturenlig produktion. ................ 1 2 3 4 5
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En del människor tror fullt och fast på övernaturliga fenomen, medan andra ställer sig tvivlande till allt som
inte är vetenskapligt bevisat. Vad har Ni för åsikt om följande påståenden?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L5.1. Astrologin gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt
förutspå kommande händelser med hjälp av
stjärnorna och planeterna. .............................................. 1 2 3 4 5

L5.2. Astrologin ger ökad människokännedom. ...................... 1 2 3 4 5

L5.3. Vissa personer kan få föremål att röra sig med blotta
tankens kraft. .................................................................. 1 2 3 4 5

L5.4. Det är möjligt att läsa andras tankar. .............................. 1 2 3 4 5

L5.5. Även om UFO-observationer inte har kunnat bevisas
med vetenskapliga metoder, är det klart att jorden har
haft besök från yttre världsrymden. ................................ 1 2 3 4 5

L5.6. Det finns intelligent liv på främmande planeter. ............. 1 2 3 4 5

I vilken utsträckning instämmer Ni i följande åsikter?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L6.1. Med hjälp av meditation och självdisciplin kan männis-
kan uppnå fullkomlig andlig vishet och upplysning. ....... 1 2 3 4 5

L6.2. Jag har ansvar för mitt eget liv - jag kan utvecklas så
långt som jag vill. ............................................................ 1 2 3 4 5

L6.3. Det är möjligt att vara i kontakt med döda människors
andar. .............................................................................. 1 2 3 4 5

L6.4. Var och en kan nå fram till andlig upplysning på egen
hand utan någon hjälp av kyrkor eller församlingar
eller andra religiösa samfund. ........................................ 1 2 3 4 5

L6.5. Jag tror på reinkarnationen, det vill säga att jag har
haft ett tidigare liv och att jag kommer att födas på nytt
efter döden. ..................................................................... 1 2 3 4 5

iS27a  Är Ni man eller kvinna?

Man ........................................ 1
Kvinna .................................... 2

iS27b  Vilket år är Ni född? ___________

  Var vänlig och fyll i dagens datum.

____    _____    ______
dag       månad       år

Tack för Ert svar!
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        C

 FINLAND I EUROPA 2004 � UNDERSÖKNING

GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje
rad som visar hur mycket varje person liknar eller inte liknar Er. Ringa in ett alternativ på varje rad.

      Hur mycket liknar den här personen Er?

Är väldigt
mycket
som jag

Är som jag Är till viss
del som jag

Är lite
grann som

jag

Är inte
som jag

Är inte
alls som

jag
a) Det är viktigt för honom/henne att komma på

nya idéer och vara kreativ. Han/hon tycker om
att göra saker på sitt eget speciella sätt. ........... 1 2 3 4 5 6

b) Det är viktigt för honom/henne att vara rik. Han
/hon vill ha mycket pengar och dyrbara saker. .. 1 2 3 4 5 6

c) Det är viktigt för honom/henne att alla män-
niskor i världen behandlas jämlikt. Han /hon
anser att alla bör ha samma möjligheter i livet. . 1 2 3 4 5 6

d) Det är viktigt för honom/henne att visa vad han
/hon kan. Han/hon vill att människor ska
beundra det han/hon gör .................................... 1 2 3 4 5 6

e) Det är viktigt för honom/henne att bo i en trygg
om givning. Han/hon undviker allt som kunde
hota hans/hennes trygghet. ............................... 1 2 3 4 5 6

f) Han/hon tycker om överraskningar och letar
alltid efter nya upplevelser. Det är viktigt för
honom/henne att göra många olika saker i
livet. .................................................................... 1 2 3 4 5 6

g) Han/hon anser att människor skall göra som
de blir tillsagda. Han/hon anser att människor
alltid skall följa regler, också när ingen ser på. .. 1 2 3 4 5 6

h) Det är viktigt för honom/henne att lyssna på
människor som inte är som han/hon. Även om
han/hon är av annan åsikt, vill han/hon ändå
förstå dem. ......................................................... 1 2 3 4 5 6

i) Det är viktigt för honom/henne att vara ödmjuk
och anspråkslös. Han/hon försöker att inte dra
till sig uppmärksamhet. ...................................... 1 2 3 4 5 6

j) Det är viktigt för honom/henne att ha roligt.
Han/hon tycker om att �skämma bort� sig själv. . 1 2 3 4 5 6
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Hur mycket liknar den här personen Er?

Är väldigt
mycket
som jag

Är som jag Är till viss
del som jag

Är lite
grann som

jag

Är inte
som jag

Är inte
alls som

jag
k) Det är viktigt för honom/henne att fatta sina

egna beslut om vad han/hon ska göra. Han
/hon vill vara fri och oberoende av andra. .......... 1 2 3 4 5 6

l) Det är mycket viktigt för honom/henne att
hjälpa människorna omkring sig. Han/hon vill
ta hand om deras välbefinnande. ...................... 1 2 3 4 5 6

m) Det är viktigt för honom/henne att vara mycket
framgångsrik. Han/hon hoppas att människor
märker hans/hennes framgångar. ...................... 1 2 3 4 5 6

n) Det är viktigt för honom/henne att staten
garanterar honom/henne skydd mot alla hot.
Han/hon vill att staten ska vara så stark att
den kan försvara sina medborgare. ................... 1 2 3 4 5 6

o) Han/hon söker äventyr och tycker om att ta
risker. Han/hon vill ha ett spännande liv. ........... 1 2 3 4 5 6

p) Det är viktigt för honom/henne att alltid upp-
föra sig korrekt. Han/hon vill undvika att göra
något som människor skulle anse vara fel. ........ 1 2 3 4 5 6

q) Det är viktigt för honom/henne att vara
respekterad. Han/hon vill att människor gör
som han/hon säger. ........................................... 1 2 3 4 5 6

r) Det är viktigt för honom/henne att vara lojal
mot sina vänner. Han/hon vill ägna sig åt
människor omkring honom/henne. .................... 1 2 3 4 5 6

s) Han/hon är starkt av den åsikten att människor
borde ta hand om naturen. Miljöfrågor är
viktiga för honom/henne. .................................... 1 2 3 4 5 6

t) Det är viktigt för honom/henne med traditioner.
Han/hon försöker följa de traditioner hans
/hennes religion och familj har förmedlat till
honom/henne. .................................................... 1 2 3 4 5 6

u) Han/hon vill ta vara på varje möjlighet att ha
roligt. Det är viktigt för honom/henne att göra
saker som tillfredsställer honom/henne. ............ 1 2 3 4 5 6

För att vi skall kunna utveckla våra frågor för kommande undersökningar ställer vi här några
frågor som påminner om dem som ingick i intervjun. Var vänlig och besvara frågorna som om
Ni såg dem för första gången, och undvik att tänka tillbaka på hur Ni besvarade
intervjufrågorna.

Hur mycket instämmer Ni eller tar avstånd från följande påståenden om läkare?
Instäm-
mer helt

Instäm-
mer

Varken
instämmer

eller tar
avstånd

från

Tar
avstånd

från

Tar helt
avstånd

från

iS28. Läkare berättar vanligen inte hela sanningen för sina
patienter. ........................................................................ 1 2 3 4 5

iS29. Läkare behandlar vanligen sina patienter som sina
jämlikar. .......................................................................... 1 2 3 4 5

iS30. När läkare bestämmer sig för en behandling brukar de
diskutera den med patienten på förhand. ...................... 1 2 3 4 5
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iS31. Är Ni för närvarande verksam inom arbetslivet som löntagare eller företagare eller som medarbetare
i familjens företag? Svara ja också i det fall att Ni är tillfälligt borta från arbetslivet.

Ja................................................................................... 1

Nej ................................................................................. 2 → Gå till fråga iS35.

iS32. Ange på en skala mellan 0 och 10 hur varierande Ert arbete är. 0 betyder att Ert arbete inte alls är varierande, och
10 betyder att Ert arbete är mycket varierande. Välj det alternativ som närmast motsvarar Er åsikt.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Inte alls Mycket
varierande varierande

iS33. Ange på en skala mellan 0 och 10 hur tryggt Ert arbete är. 0 betyder att Ert arbete inte alls är tryggt, och 10
betyder att Ert arbete är mycket tryggt. Välj det alternativ som närmast motsvarar Er åsikt.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Inte alls Mycket
trygg trygg

iS34. Ange på en skala mellan 0 och 10 hur stor risk för Er hälsa och säkerhet Ert arbete innebär. 0 betyder att Ert
arbete inte innebär någon risk alls för Er hälsa och säkerhet. 10 betyder mycket stor risk.
Välj det alternativ som närmast motsvarar Er åsikt.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Ingen  Mycket
risk alls stor risk

iS35. Hur nöjd är Ni på det stora hela med den nuvarande ekonomiska situationen i Finland?
Välj det alternativ som närmast motsvarar Er åsikt.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Extremt Extremt
missnöjd nöjd

iS36. Om Ni nu tänker på Finlands regering, hur nöjd är Ni med dess sätt att sköta sitt jobb?
Välj det alternativ som närmast motsvarar Er åsikt.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Extremt Extremt
missnöjd nöjd

iS37. Hur nöjd är Ni på det hela taget med hur demokratin fungerar i Finland?
Välj det alternativ som närmast motsvarar Er åsikt.

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Extremt Extremt
missnöjd nöjd
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Ange på en skala mellan 0 och 10 hur stor tillit Ni personligen har till följande instanser.
0 betyder att Ni inte har någon tillit alls, och 10 betyder att Ni har fullständig tillit.

iS38. Finlands riksdag

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Ingen Fullständig
tillit alls tillit

iS39. Rättsväsendet

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Ingen Fullständig
tillit alls tillit

iS40. Politiker

0 1 2 3 4  5  6  7  8    9   10

Ingen Fullständig
tillit alls tillit

Vad har Ni för åsikt om följande påståenden om mediciner och behandling av sjukdomar?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L1.1. Jag använder hellre naturläkemedel än kemiska
läkemedel. ...................................................................... 1 2 3 4 5

L1.2. När man är sjuk bör man absolut använda de
mediciner som läkaren har skrivit ut åt en. .................... 1 2 3 4 5

L1.3. De flesta sjukdomar går inte att bota utan vetenskap-
ligt grundade medicinska behandlingsmetoder. ............ 1 2 3 4 5

L1.4. På läkarmottagningen har jag ofta haft en känsla av
att den läkare som behandlar mig inte är genuint
intresserad av mina problem. ........................................ 1 2 3 4 5
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För behandling av sjukdomar finns det numera ett stort utbud av behandlingsformer. Man talar ofta om
alternativa behandlingsformer eller naturläkekonst när man avser sådana behandlingar som inte baserar sig
på vetenskaplig medicinsk forskning. Till sådana behandlingar hör exempelvis akupunktur, homeopati, reiki
och helbrägdagörelse.

Vad anser Ni om följande påståenden om alternativa behandlingsformer?
Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L2.1. Jag anser att alternativa behandlingsformer allmänt
taget är bättre än de behandlingar som grundar sig på
skolmedicinen. ................................................................ 1 2 3 4 5

L2.2. Jag rekommenderar gärna alternativa behandlings-
former för mina vänner, om de blir sjuka. ....................... 1 2 3 4 5

L2.3. De flesta alternativa behandlingsformer är inte till
någon nytta. .................................................................... 1 2 3 4 5

L2.4. Jag vill inte använda mig av alternativa behandlings-
former. ............................................................................ 1 2 3 4 5

L2.5. Alternativa behandlingsformer är i allmänhet inte
pålitliga. ........................................................................... 1 2 3 4 5

L2.6. Utövare av alternativa behandlingsformer kan inte lika
tillförlitligt som utbildade och legitimerade läkare
fastställa vilka sjukdomar folk lider av. ........................... 1 2 3 4 5

Vad anser Ni om följande påståenden?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L3.1. Obalans i det personliga livet är den viktigaste
orsaken till sjukdomar. .................................................... 1 2 3 4 5

L3.2. Människor är av naturen friska. ...................................... 1 2 3 4 5

L3.3. Jag tror att min kropp har en naturlig förmåga att läka
sig själv. .......................................................................... 1 2 3 4 5

L3.4. I sista hand är var och en själv ansvarig för sin hälsa. ... 1 2 3 4 5

L3.5. God hälsa förutsätter ändrade levnadsvanor. ................ 1 2 3 4 5

L3.6. God hälsa och upprätthållandet av den kräver att man
fortsatt är vaksam och håller fast vid sina föresatser. .... 1 2 3 4 5

L3.7. Våra egna val avgör hurdan hälsa vi har. ....................... 1 2 3 4 5

L3.8. Det är bra att det numera finns så många olika
behandlingsformer att välja på, både från
skolmedicinen och naturläkekonsten. ............................ 1 2 3 4 5
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Vad har Ni för åsikt om det sätt på vilket vetenskapen och tekniken förändrar vår värld?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L4.1. Vetenskapens utveckling har varit till mycket större
nytta än skada för mänskligheten. ................................. 1 2 3 4 5

L4.2. Teknikens utveckling förändrar miljön så att den blir
farlig för människan. ...................................................... 1 2 3 4 5

L4.3. Vetenskapens och teknikens utveckling leder till alltför
snabba förändringar i människors liv och livsstil. .......... 1 2 3 4 5

L4.4. Vetenskapens utveckling innebär stora risker som kan
leda till okontrollerbar förstörelse. .................................. 1 2 3 4 5

L4.5. Kärnkraft är under nuvarande förhållanden ett
förnuftigt sätt att producera elektricitet på. .................... 1 2 3 4 5

L4.6. Användningen av genmodifierade livsmedel borde helt
förbjudas. ....................................................................... 1 2 3 4 5

L4.7. Inom jordbruket borde man i större utsträckning än för
närvarande övergå till naturenlig produktion. ................ 1 2 3 4 5

En del människor tror fullt och fast på övernaturliga fenomen, medan andra ställer sig tvivlande till allt som
inte är vetenskapligt bevisat. Vad har Ni för åsikt om följande påståenden?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L5.1. Astrologin gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt
förutspå kommande händelser med hjälp av
stjärnorna och planeterna. ............................................. 1 2 3 4 5

L5.2. Astrologin ger ökad människokännedom. ..................... 1 2 3 4 5

L5.3. Vissa personer kan få föremål att röra sig med blotta
tankens kraft. ................................................................. 1 2 3 4 5

L5.4. Det är möjligt att läsa andras tankar. ............................. 1 2 3 4 5

L5.5. Även om UFO-observationer inte har kunnat bevisas
med vetenskapliga metoder, är det klart att jorden har
haft besök från yttre världsrymden. ............................... 1 2 3 4 5

L5.6. Det finns intelligent liv på främmande planeter. ............. 1 2 3 4 5
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I vilken utsträckning instämmer Ni i följande åsikter?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma

åsikt

Av
samma

åsikt

Varken av
samma

åsikt eller
av annan

åsikt

Av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

L6.1. Med hjälp av meditation och självdisciplin kan männis-
kan uppnå fullkomlig andlig vishet och upplysning. ....... 1 2 3 4 5

L6.2. Jag har ansvar för mitt eget liv - jag kan utvecklas så
långt som jag vill. ............................................................ 1 2 3 4 5

L6.3. Det är möjligt att vara i kontakt med döda människors
andar. .............................................................................. 1 2 3 4 5

L6.4. Var och en kan nå fram till andlig upplysning på egen
hand utan någon hjälp av kyrkor eller församlingar
eller andra religiösa samfund. ........................................ 1 2 3 4 5

L6.5. Jag tror på reinkarnationen, det vill säga att jag har
haft ett tidigare liv och att jag kommer att födas på nytt
efter döden. ..................................................................... 1 2 3 4 5

iS41  Är Ni man eller kvinna?

Man ........................................ 1
Kvinna .................................... 2

iS42  Vilket år är Ni född? ___________

  Var vänlig och fyll i dagens datum.

____    _____    ______
dag       månad       år

Tack för Ert svar!
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