
Intervju- och undersökningstjänster

FINLAND I EUROPA
2008

BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV

A



Intervju- och undersökningstjänster

FINLAND I EUROPA
2008

BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV

B



2

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.

Hur mycket liknar den här personen Er?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

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
omgivning. 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
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Hur mycket liknar den här personen Er?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

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

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

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
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För att vi skall kunna utveckla våra frågor för kommande undersökningar ställer vi här någ-
ra 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.

HS13. Hur mycket tid sammanlagt ägnar Ni åt TV-tittande en vanlig vardag?

Ingen tid alls.................................... 0
Mycket lite tid .................................. 1
Ganska lite tid ................................. 2
I viss mån ....................................... 3
Ganska mycket tid .......................... 4
Mycket tid........................................ 5
Verkligt mycket tid........................... 6

HS14. Hur mycket tid använder Ni totalt under en vanlig vardag åt att lyssna på radio?

Ingen tid alls.................................... 0
Mycket lite tid .................................. 1
Ganska lite tid ................................. 2
I viss mån ....................................... 3
Ganska mycket tid .......................... 4
Mycket tid........................................ 5
Verkligt mycket tid........................... 6

HS15. Hur mycket tid använder Ni totalt åt att läsa dagstidningar under en vanlig vardag?

Ingen tid alls.................................... 0
Mycket lite tid .................................. 1
Ganska lite tid ................................. 2
I viss mån ....................................... 3
Ganska mycket tid .......................... 4
Mycket tid........................................ 5
Verkligt mycket tid........................... 6

Följande frågor handlar om politik och samhälle.
Hur stort förtroende har Ni för följande instanser?
Välj ett svar på varje fråga.

Jag har inget
förtroende alls

                                           Jag har fullt
                                             förtroende

HS16. Riksdagen ........................... 0       1           2          3            4 5

HS17. Rättssystemet ..................... 0       1           2          3            4 5

HS18. Polisen ................................. 0       1           2          3            4 5
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I vilken grad instämmer Ni eller instämmer Ni inte med följande påståenden.
Välj ett svar på varje fråga.

HS19. På det stora hela är jag nöjd med den nuvarande ekonomiska situationen i Finland.

Instämmer helt ........................................... 1

Instämmer.................................................. 2

Varken instämmer eller instämmer inte ..... 3

Av annan åsikt ........................................... 4

Helt av annan åsikt .................................... 5

HS20. Jag är nöjd med det sätt på vilket Finlands nuvarande regering sköter sin uppgift.

Instämmer helt ........................................... 1

Instämmer.................................................. 2

Varken instämmer eller instämmer inte ..... 3

Av annan åsikt ........................................... 4

Helt av annan åsikt .................................... 5

HS21. Jag är nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Finland.

Instämmer helt ........................................... 1

Instämmer.................................................. 2

Varken instämmer eller instämmer inte ..... 3

Av annan åsikt ........................................... 4

Helt av annan åsikt .................................... 5

HS22. Inom politiken talar man ibland om vänstern och högern. Var skulle Ni placera Er själv
på den här skalan?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Extremvänstern Extremhögern

HS23. Var skulle Ni placera det parti som Ni tycker mest om?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Extremvänstern Extremhögern

HS24. Var skulle Ni placera det parti som Ni tycker minst om?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Extremvänstern Extremhögern
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L1. Följande frågor handlar om användningen av olika sociala förmåner och tjänster.
Har Ni erhållit någon av följande förmåner under de senaste fem åren?

Välj ett alternativt från varje rad.

Jag har
aldrig
erhållit
denna
förmån

Jag har inte
erhållit denna
förmån under
de senaste
fem åren

Jag har erhållit
förmånen tillfäl-
ligt eller i mindre
än ett halvt års

tid

Jag har erhållit
förmånen

fortlöpande
eller i över ett
halvt års tid

a) Folkpension ................................................ 1 2 3 4

b) Arbetspension ............................................ 1 2 3 4

c) Grunddagpenning eller
arbetsmarknadsstöd inom ramen för
arbetslöshetsskyddet .................................. 1 2 3 4

d) Utkomststöd (socialbidrag) ........................ 1 2 3 4

e) Grunddagpenning enligt sjukförsäkringen .. 1 2 3 4

f) Dagpenning enligt sjukförsäkringen ........... 1 2 3 4

g) Bostadsstöd ............................................... 1 2 3 4

h) Annat bidrag,
vilket? ___________________________ 1 2 3 4

L2. Har Ni eller någon av Era familjemedlemmar använt hälsocentrals- eller dag-
vårdstjänster under de senaste fem åren?

Välj ett alternativt från varje rad.

Jag har
aldrig

använt
denna
tjänst

Jag har inte
använt denna
tjänst under de

senaste fem
åren

Jag har
använt tjänsten

tillfälligt eller
i mindre än ett

halvt års tid

Jag har använt
tjänsten fortlö-
pande eller i
över ett halvt

års tid

a) Hälsocentralstjänster .................................. 1 2 3 4

b) Daghemstjänster ........................................ 1 2 3 4

L3. Nuförtiden talas det mycket om globalisering (internationalisering).
Vad anser Ni om följande påståenden?

Välj ett alternativt från varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller in-
stämmer

inte

Instämmer
i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

a) Globaliseringen har en positiv inverkan
på Finlands ekonomi................................... 1 2 3 4 5

b) Globaliseringen ökar arbetslösheten i
Finland. ....................................................... 1 2 3 4 5

c) Globaliseringen utgör ett hot mot
arbetstagarnas rättigheter i Finland ............ 1 2 3 4 5

d) Globaliseringen ökar den ekonomiska
ojämlikheten i Finland ................................. 1 2 3 4 5
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L4. Ange i vilken grad Ni instämmer eller inte instämmer i följande påståenden?

Välj ett alternativt från varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller in-
stämmer

inte

Instämmer
 i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

a) Globaliseringen tvingar Finland att sänka
beskattningen.............................................. 1 2 3 4 5

b) Globaliseringen tvingar Finland att
använda mera pengar på forskning och
utbildning..................................................... 1 2 3 4 5

c) På grund av globaliseringen måste
Finland skära ner på den sociala
tryggheten ................................................... 1 2 3 4 5

d) Globaliseringen ökar de ekonomiska
skillnaderna mellan fattiga och rika länder.. 1 2 3 4 5

e) Globaliseringen ökar det ekonomiska
välståndet på olika håll i världen................. 1 2 3 4 5

f) Globaliseringen minskar de finländska
politikernas möjligheter att fatta
självständiga beslut..................................... 1 2 3 4 5

g) På det stora hela har globaliseringen
flera positiva än negativa sidor ................... 1 2 3 4 5

L5. Vilken effekt tror Ni att globaliseringen kan tänkas ha på Ert eget liv?
Vilken effekt har globaliseringen på:

Välj ett alternativt från varje rad.

Mycket
positiv ef-

fekt

Ganska
positiv
effekt

Ingen
inverkan

Ganska
negativ
effekt

Mycket
negativ
effekt

a) Er egen anställningstrygghet? .................... 1 2 3 4 5

b) Er egen levnadsstandard? .......................... 1 2 3 4 5

L6. En del anser att det är nödvändigt att Finland deltar i globaliseringen. Andra anser att
Finland har frihet att välja hur aktivt man deltar. Vilket av följande alternativ motsvarar
bäst Er inställning? Välj ett alternativ.

Det är helt nödvändigt att Finland deltar ................................. 1
Det är ganska nödvändigt att Finland deltar ........................... 2
Någonting där mittemellan ...................................................... 3
Finland har ganska stor frihet att välja om man deltar eller
inte........................................................................................... 4
Finland har full frihet att välja om man deltar eller inte ........... 5

______________________________________________________________________________________

Anteckna datum för ifyllande av blanketten här.

____    ____    ______
 dag      månad     år                                           TACK FÖR ER MEDVERKAN!
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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.

Hur mycket liknar den här personen Er?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

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
omgivning. 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
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Hur mycket liknar den här personen Er?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

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

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

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
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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.

HS1. Hur mycket tid sammanlagt ägnar Ni åt TV-tittande en vanlig vardag?

|__|__| timmar |__|__| minuter

______________________________________________________________________________________

HS2. Hur mycket tid använder Ni totalt under en vanlig vardag åt att lyssna på radio?

|__|__| timmar |__|__| minuter

______________________________________________________________________________________

HS3. Hur mycket tid använder Ni totalt åt att läsa dagstidningar under en vanlig vardag?

|__|__| timmar |__|__| minuter

______________________________________________________________________________________

HS4. Anser Ni att man kan lita på människor - eller är det så, att när det gäller människor kan
man inte vara nog försiktig?

Man kan inte vara nog försiktig ............................................... 1
De flesta människor går att lita på .......................................... 2

______________________________________________________________________________________

HS5. Tror Ni att de flesta människor skulle försöka utnyttja Er om de fick chansen eller skulle
de försöka vara ärliga och rättvisa?

De flesta människor skulle försöka utnyttja mig ...................... 1
De flesta människor skulle försöka vara ärliga och rättvisa ... 2

______________________________________________________________________________________

HS6. Är det så, att de flesta människor är värda Ert förtroende - eller är det bara ett fåtal
människor som är värda Ert förtroende?

Mycket få människor är värda mitt förtroende......................... 1
De flesta människor är värda mitt förtroende .......................... 2

______________________________________________________________________________________
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Följande frågor handlar om politik och samhälle.

Ringa in den siffra som svarar mot Er uppfattning.

HS7. På det hela taget, hur nöjd är Ni med den ekonomiska situationen i Finland
i dagens läge?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Missnöjd Nöjd

HS8. Hur nöjd är Ni med Finlands nuvarande regering och hur den sköter sitt jobb?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Missnöjd Nöjd

HS9. Hur nöjd är Ni med hur demokratin fungerar i Finland?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Missnöjd Nöjd

HS10. Bör staten vidta åtgärder för att minska inkomstskillnaderna?

Absolut .................................... 1
Kanske ................................... 2
Tar inte ställning .................... 3
Kanske inte ............................ 4
Absolut inte ............................ 5

HS11. Bör bögar och lesbiska ha rätt att leva sitt liv som de vill?

Absolut .................................... 1
Kanske ................................... 2
Tar inte ställning .................... 3
Kanske inte ............................ 4
Absolut inte ............................ 5

HS12. Bör staten garantera att alla grupper i samhället behandlas lika?

Absolut .................................... 1
Kanske ................................... 2
Tar inte ställning .................... 3
Kanske inte ............................ 4
Absolut inte ............................ 5
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L1. Följande frågor handlar om användningen av olika sociala förmåner och tjänster.
Har Ni erhållit någon av följande förmåner under de senaste fem åren?

Välj ett alternativt från varje rad.

Jag har
aldrig
erhållit
denna
förmån

Jag har inte
erhållit denna
förmån under
de senaste
fem åren

Jag har erhållit
förmånen

tillfälligt eller i
mindre än ett
halvt års tid

Jag har erhållit
förmånen

fortlöpande
eller i över ett
halvt års tid

a) Folkpension ................................................ 1 2 3 4

b) Arbetspension ............................................ 1 2 3 4

c) Grunddagpenning eller
arbetsmarknadsstöd inom ramen för
arbetslöshetsskyddet .................................. 1 2 3 4

d) Utkomststöd (socialbidrag) ........................ 1 2 3 4

e) Grunddagpenning enligt sjukförsäkringen .. 1 2 3 4

f) Dagpenning enligt sjukförsäkringen ........... 1 2 3 4

g) Bostadsstöd ............................................... 1 2 3 4

h) Annat bidrag,
vilket? ___________________________ 1 2 3 4

L2. Har Ni eller någon av Era familjemedlemmar använt hälsocentrals- eller
dagvårdstjänster under de senaste fem åren?

Välj ett alternativt från varje rad.

Jag har
aldrig

använt
denna
tjänst

Jag har inte
använt denna
tjänst under de

senaste fem
åren

Jag har
använt tjänsten

tillfälligt eller
i mindre än ett

halvt års tid

Jag har använt
tjänsten

fortlöpande
eller i över ett
halvt års tid

a) Hälsocentralstjänster .................................. 1 2 3 4

b) Daghemstjänster ........................................ 1 2 3 4

L3. Nuförtiden talas det mycket om globalisering (internationalisering).
Vad anser Ni om följande påståenden?

Välj ett alternativt från varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller
instämmer

inte

Instämmer
i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

a) Globaliseringen har en positiv inverkan
på Finlands ekonomi................................... 1 2 3 4 5

b) Globaliseringen ökar arbetslösheten i
Finland. ....................................................... 1 2 3 4 5

c) Globaliseringen utgör ett hot mot
arbetstagarnas rättigheter i Finland ............ 1 2 3 4 5

d) Globaliseringen ökar den ekonomiska
ojämlikheten i Finland ................................. 1 2 3 4 5
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L4. Ange i vilken grad Ni instämmer eller inte instämmer i följande påståenden?

Välj ett alternativt från varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller
instämmer

inte

Instämmer
 i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

a) Globaliseringen tvingar Finland att sänka
beskattningen.............................................. 1 2 3 4 5

b) Globaliseringen tvingar Finland att
använda mera pengar på forskning och
utbildning..................................................... 1 2 3 4 5

c) På grund av globaliseringen måste
Finland skära ner på den sociala
tryggheten ................................................... 1 2 3 4 5

d) Globaliseringen ökar de ekonomiska
skillnaderna mellan fattiga och rika länder.. 1 2 3 4 5

e) Globaliseringen ökar det ekonomiska
välståndet på olika håll i världen................. 1 2 3 4 5

f) Globaliseringen minskar de finländska
politikernas möjligheter att fatta
självständiga beslut..................................... 1 2 3 4 5

g) På det stora hela har globaliseringen
flera positiva än negativa sidor ................... 1 2 3 4 5

L5. Vilken effekt tror Ni att globaliseringen kan tänkas ha på Ert eget liv?
Vilken effekt har globaliseringen på:

Välj ett alternativt från varje rad.

Mycket
positiv
effekt

Ganska
positiv
effekt

Ingen
inverkan

Ganska
negativ
effekt

Mycket
negativ
effekt

a) Er egen anställningstrygghet? .................... 1 2 3 4 5

b) Er egen levnadsstandard?.......................... 1 2 3 4 5

L6. En del anser att det är nödvändigt att Finland deltar i globaliseringen. Andra anser att
Finland har frihet att välja hur aktivt man deltar. Vilket av följande alternativ motsvarar
bäst Er inställning? Välj ett alternativ.

Det är helt nödvändigt att Finland deltar ................................. 1
Det är ganska nödvändigt att Finland deltar ........................... 2
Någonting där mittemellan ...................................................... 3
Finland har ganska stor frihet att välja om man deltar eller
inte........................................................................................... 4
Finland har full frihet att välja om man deltar eller inte .......... 5

______________________________________________________________________________________

Anteckna datum för ifyllande av blanketten här.

____    ____    ______
 dag      månad     år                                           TACK FÖR ER MEDVERKAN!
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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.

Hur mycket liknar den här personen Er?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

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
omgivning. 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



3

Hur mycket liknar den här personen Er?
Ringa in ett alternativ på varje rad.

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

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

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
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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.

HS25.  Anser Ni att man kan lita på människor - eller är det så, att när det gäller människor
kan man inte vara nog försiktig?

 0       1        2       3           4               5

Man kan inte vara
nog försiktig

De flesta människor
går att lita på

HS26. Tror Ni att de flesta människor skulle försöka utnyttja Er om de fick chansen eller
skulle de försöka vara ärliga och rättvisa?

 0       1        2       3           4               5

De flesta människor
skulle försöka utnyttja
mig

       De flesta människor
skulle försöka vara ärliga
                      och rättvisa

HS27. Är det så, att de flesta människor är värda Ert förtroende - eller är det bara ett fåtal
människor som är värda Ert förtroende?

 0       1        2       3           4               5

Mycket få människor
är värda mitt
förtroende

De flesta människor
är värda mitt

förtroende

Följande frågor handlar om politik och samhälle. Berätta på en skala från noll till tio.

HS28. Hur stor tillit Ni personligen har till Finlands riksdag, på en skala från noll till tio? Noll
betyder att Ni inte har någon tillit alls till den institutionen och 10 att Ni har full tillit.

|__|__|

HS29. Hur stor tillit Ni personligen har till rättsväsendet, på en skala från noll till tio?

|__|__|

HS30. Hur stor tillit Ni personligen har till polisen, på en skala från noll till tio?

|__|__|
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Läs igenom varje påstående och svara i vilken mån Ni är av samma eller av annan åsikt.

Ringa in ett alternativ på varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller
instämmer

inte

Instämmer
i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

HS31. Regeringen och riksdagen borde vidta
åtgärder för att minska
inkomstskillnaderna ................................... 1 2 3 4 5

HS32. Homosexuella män och kvinnor bör få
leva (sina egna liv) som de själva vill.......... 1 2 3 4 5

HS33. Staten borde garantera att alla grupper i
samhället behandlas lika?........................... 1 2 3 4 5

HS34. Inom politiken talar man ibland om vänstern och högern. Var skulle Ni placera Er själv
på den här skalan?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Extremvänstern Extremhögern

HS35. Var skulle Ni placera det parti som Ni tycker mest om?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Extremvänstern Extremhögern

HS36. Var skulle Ni placera det parti som Ni tycker minst om?

 0 1 2  3 4 5  6  7 8  9 10

Extremvänstern Extremhögern
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L1. Följande frågor handlar om användningen av olika sociala förmåner och tjänster.
Har Ni erhållit någon av följande förmåner under de senaste fem åren?

Välj ett alternativt från varje rad.

Jag har
aldrig
erhållit
denna
förmån

Jag har inte
erhållit denna
förmån under
de senaste
fem åren

Jag har erhållit
förmånen

tillfälligt eller i
mindre än ett
halvt års tid

Jag har erhållit
förmånen

fortlöpande
eller i över ett
halvt års tid

a) Folkpension ................................................ 1 2 3 4

b) Arbetspension ............................................ 1 2 3 4

c) Grunddagpenning eller
arbetsmarknadsstöd inom ramen för
arbetslöshetsskyddet .................................. 1 2 3 4

d) Utkomststöd (socialbidrag) ........................ 1 2 3 4

e) Grunddagpenning enligt sjukförsäkringen .. 1 2 3 4

f) Dagpenning enligt sjukförsäkringen ........... 1 2 3 4

g) Bostadsstöd ............................................... 1 2 3 4

h) Annat bidrag,
vilket? ___________________________ 1 2 3 4

L2. Har Ni eller någon av Era familjemedlemmar använt hälsocentrals- eller
dagvårdstjänster under de senaste fem åren?

Välj ett alternativt från varje rad.

Jag har
aldrig

använt
denna
tjänst

Jag har inte
använt denna
tjänst under de

senaste fem
åren

Jag har
använt tjänsten

tillfälligt eller
i mindre än ett

halvt års tid

Jag har använt
tjänsten

fortlöpande
eller i över ett
halvt års tid

a) Hälsocentralstjänster .................................. 1 2 3 4

b) Daghemstjänster ........................................ 1 2 3 4

L3. Nuförtiden talas det mycket om globalisering (internationalisering).
Vad anser Ni om följande påståenden?

Välj ett alternativt från varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller
instämmer

inte

Instämmer
i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

a) Globaliseringen har en positiv inverkan
på Finlands ekonomi................................... 1 2 3 4 5

b) Globaliseringen ökar arbetslösheten i
Finland. ....................................................... 1 2 3 4 5

c) Globaliseringen utgör ett hot mot
arbetstagarnas rättigheter i Finland ............ 1 2 3 4 5

d) Globaliseringen ökar den ekonomiska
ojämlikheten i Finland ................................. 1 2 3 4 5
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L4. Ange i vilken grad Ni instämmer eller inte instämmer i följande påståenden?

Välj ett alternativt från varje rad.

Instämmer
helt

Instämmer
i stort
sett

Varken
instämmer

eller
instämmer

inte

Instämmer
 i stort
sett
inte

Instämmer
inte
alls

a) Globaliseringen tvingar Finland att sänka
beskattningen.............................................. 1 2 3 4 5

b) Globaliseringen tvingar Finland att
använda mera pengar på forskning och
utbildning..................................................... 1 2 3 4 5

c) På grund av globaliseringen måste
Finland skära ner på den sociala
tryggheten ................................................... 1 2 3 4 5

d) Globaliseringen ökar de ekonomiska
skillnaderna mellan fattiga och rika länder.. 1 2 3 4 5

e) Globaliseringen ökar det ekonomiska
välståndet på olika håll i världen................. 1 2 3 4 5

f) Globaliseringen minskar de finländska
politikernas möjligheter att fatta
självständiga beslut..................................... 1 2 3 4 5

g) På det stora hela har globaliseringen
flera positiva än negativa sidor ................... 1 2 3 4 5

L5. Vilken effekt tror Ni att globaliseringen kan tänkas ha på Ert eget liv?
Vilken effekt har globaliseringen på:

Välj ett alternativt från varje rad.

Mycket
positiv
effekt

Ganska
positiv
effekt

Ingen
inverkan

Ganska
negativ
effekt

Mycket
negativ
effekt

a) Er egen anställningstrygghet? .................... 1 2 3 4 5

b) Er egen levnadsstandard? .......................... 1 2 3 4 5

L6. En del anser att det är nödvändigt att Finland deltar i globaliseringen. Andra anser att
Finland har frihet att välja hur aktivt man deltar. Vilket av följande alternativ motsvarar
bäst Er inställning? Välj ett alternativ.

Det är helt nödvändigt att Finland deltar ................................. 1
Det är ganska nödvändigt att Finland deltar ........................... 2
Någonting där mittemellan ...................................................... 3
Finland har ganska stor frihet att välja om man deltar eller
inte........................................................................................... 4
Finland har full frihet att välja om man deltar eller inte ........... 5

______________________________________________________________________________________

Anteckna datum för ifyllande av blanketten här.

____    ____    ______
 dag      månad     år                                           TACK FÖR ER MEDVERKAN!


