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BLANKETTANVISNINGAR
Ringa in numret på det alternativ som bäst motsvarar din åsikt vid varje fråga.
För en del frågor skrivs svaret in i det fält som reserverats för ändamålet.

Exempel 1. Här skriver du in svaret på den linje som reserverats för ändamålet.

Exempel 2.

19

64

Här ringar du in något av de alternativ som ges.

Är du…
Ringa in bara ett alternativ.
Löntagare ...................................................

1

Företagare utan anställda ..........................

2

Företagare med anställda ..........................

3

Arbetar i den egna familjens företag ..........

4

Exempel 3.

Många frågor har flera delar (a, b, c osv.).
Svara på varje del.

Vad anser du om följande påståenden?

Ringa in bara ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma
åsikt

a)
b)

Att se sina barn växa upp är livets största
glädjeämne ....................................................
Att ha barn inskränker föräldrarnas frihet
alltför mycket .................................................

Av
Varken av
Av
samma samma eller annan
åsikt
annan åsikt
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan inte
säga

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8
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Vilket år är du född?

Först några frågor om din utbildning
1.

Är du…
Man .................... 1
Kvinna ................ 2

2.

Vilket år är du född? 19 _____

3.

Hur många år har du sammanlagt gått i skola eller studerat?

Räkna med folk-, medborgar- eller grundskola, gymnasium och annan allmänbildande utbildning, alla heltidsstudier
som leder till ett yrke samt utbildning på högre nivå. Om du ännu går i skola eller studerar, anteckna antalet
utbildningsår.
_______ år
Jag har inte gått i skola .......................................... 0

4.

Vilken utbildning har du?

Ringa in den högsta utbildningsnivå som slutförts, bara ett alternativ.
Fortfarande i grundskolan .......................................
Folkskola eller medborgarskola ..............................
Grundskola ..............................................................
Yrkesskola eller -kurs ..............................................
Gymnasium eller student ........................................
Yrkesutbildning på institutnivå ................................
Yrkeshögskola ........................................................
Universitet, lägre examen .......................................
Universitet, högre examen ......................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nu några frågor om din arbetssituation
Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbetande i den egna
familjens företag minst en timme per vecka. Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete (mammaeller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur din vanliga
arbetssituation ser ut.

5.

Förvärvsarbetar du?

Ringa in bara ett alternativ.
Jag förvärvsarbetar för närvarande ........................ 1
Jag förvärvsarbetar inte för närvarande men har
tidigare gjort det ...................................................... 2

→ Fortsätt med fråga 6.

→ Fortsätt med fråga 7.
Jag har aldrig förvärvsarbetat ................................. 3 → Fortsätt med fråga 12.
6.

Hur många timmar arbetar du i medeltal per vecka övertid medräknad?

Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna med alla timmar.
_______ timmar

3
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Om du har fler än en arbetsgivare eller om du är både löntagare och yrkesutövare/företagare, svara utgående
från ditt huvudsakliga arbete. Om du inte arbetar för närvarande eller om du är pensionerad, svara utgående
från ditt senaste arbete. Affärsidkare och yrkesutövare betraktas som företagare.

7.

Är du/var du…

Ringa in bara ett alternativ.
Löntagare ......................................... 1
Företagare utan anställda ................ 2
Företagare med anställda ................ 3

→ Hur många anställda har/hade ditt företag
förutom dig själv? _______ personer

Arbetar i den egna familjens
företag .............................................. 4

8.

Har/hade du någon arbetsledande funktion, dvs. har/hade du underställda?
Ja ..................................................... 1

→ Hur många? _____ personer

Nej .................................................... 2

9.

Arbetar/arbetade du i ett vinstdrivande företag eller i en icke-vinstdrivande organisation?
Ringa in bara ett alternativ.

I ett vinstdrivande företag ...........................

1

I en icke-vinstdrivande organisation...........

2

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

Inom den offentliga sektorn ...........................

1

Inom den privata sektorn ..............................

2

11a. Vilket är ditt nuvarande eller senaste yrke?

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

Yrke: _________________________________________________________________

11b. Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
_____________________________________________________________________________

11c. Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där
du arbetar/arbetade?
_________________________________________________________________________________
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12. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din nuvarande situation?

Om du är tillfälligt borta från ditt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller
dylik) svara utifrån hur din vanliga arbetssituation ser ut. Ringa in bara ett alternativ.
Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag) ........
Arbetslös arbetssökande .........................................................................................
Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt) .........................
Praktikant eller läroavtalselev ..................................................................................
Permanent arbetsoförmögen ...................................................................................
Pensionär .................................................................................................................
Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare ........................................
Beväring eller i civiltjänst..........................................................................................
Något annat..............................................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

13. Är du gift, sammanboende eller i ett registrerat partnerskap och bor ni tillsammans?
Ringa in bara ett alternativ.

→ Gå till fråga 14.
Vi bor inte tillsammans .................................................. 2 → Gå till fråga 14.
Jag har inte ett parförhållande ...................................... 3 → Gå till fråga 23.
Vi bor tillsammans ......................................................... 1

14. Vilken utbildning har din partner?

Ringa in den högsta utbildningsnivå som slutförts, bara ett alternativ.
Fortfarande i grundskolan .......................................
Folkskola eller medborgarskola ..............................
Grundskola ..............................................................
Yrkesskola eller -kurs ..............................................
Gymnasium eller student ........................................
Yrkesutbildning på institutnivå ................................
Yrkeshögskola ........................................................
Universitet, lägre examen .......................................
Universitet, högre examen ......................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

15. Vilket år är din partner född? 19 _____

16. Hur många år har du bott ihop med din partner?

Om du inte kommer ihåg exakt, uppskatta antalet år. Kryssa för, om mindre än ett år.
_______ år
Mindre än ett år

5
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Följande frågor gäller din partners arbetssituation
Med förvärvsarbete avses arbete som löntagare, yrkesutövare, företagare eller arbetande i den egna
familjens företag minst en timme per vecka. Om din partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete
(mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad ledighet eller dylik) svara utifrån hur
hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut.

17. Förvärvsarbetar din partner?
Ringa in bara ett alternativ.

Förvärvsarbetar för närvarande .......... 1
Förvärvsarbetar inte för närvarande,
men har tidigare gjort det .................... 2

→ Gå till fråga 18.

→ Gå till fråga 19.
Han/hon har aldrig förvärvsarbetat ..... 3 → Gå till fråga 22.
18. Hur många timmar arbetar din partner i medeltal per vecka övertid medräknad?
Om han/hon har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och yrkesutövare/företagare, räkna med
alla timmar.
_____ timmar
Om din partner har fler än en arbetsgivare eller om han/hon är både löntagare och yrkesutövare /
företagare, svara utgående från hans/hennes huvudsakliga arbete. Om din partner för närvarande inte
förvärvsarbetar eller om han/hon är pensionerad, svara utifrån hans/hennes senaste arbete. Affärsidkare
och yrkesutövare betraktas som företagare.

19. Är/var din partner…

Ringa in bara ett alternativ.
Löntagare ............................................ 1
Företagare utan anställda ................... 2
Företagare med anställda ................... 3
Arbetar i den egna familjens företag ... 4

20. Har/hade din partner någon arbetsledande funktion, dvs. har/hade din partner underställda?
Ja .......................................................... 1
Nej ......................................................... 2

21a. Vilket är din partners nuvarande eller senaste yrke?

Ange yrkesbenämningen för hans/hennes huvudsakliga arbete så noggrant som möjligt, t.ex. elektronikmontör hellre
än montör. Ange yrke, inte examen.

Yrke: ______________________________________________________________

21b. Vilka är/var din partners huvudsakliga arbetsuppgifter?
__________________________________________________________________________

21c. Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten i det företag eller den organisation där
din partner arbetar/arbetade?
_________________________________________________________________________________
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22. Vilket av följande beskriver bäst din partners nuvarande situation?

Om din partner är tillfälligt borta från sitt förvärvsarbete (mamma- eller pappaledighet, annan ledighet, oavlönad
ledighet eller dylik) svara utifrån hur hans/hennes vanliga arbetssituation ser ut. Ringa in bara ett alternativ.
Förvärvsarbetar (löntagare, företagare, arbetar i den egna familjens företag) ...... 1
Arbetslös arbetssökande ....................................................................................... 2
Skolelev, studerande (också de som är lediga från en läroanstalt) ....................... 3
Praktikant eller läroavtalselev ................................................................................ 4
Permanent arbetsoförmögen ................................................................................. 5
Pensionär ............................................................................................................... 6
Hemmamamma, hemmapappa eller närståendevårdare ...................................... 7
Beväring eller i civiltjänst........................................................................................ 8
Något annat............................................................................................................ 9

Nu följer frågor om familj samt jobb- och hemarbete.
23. Vad anser du om följande påståenden?
Ringa in bara ett alternativ på varje rad.

a)

b)
c)
d)
e)

Helt av
samma
åsikt

Av
samma
åsikt

1

2

3

1

2

1

En mamma som yrkesarbetar kan skapa ett
lika varmt och tryggt förhållande till sina barn
som en mamma som inte yrkesarbetar ...........
Ett barn under skolåldern lider sannolikt om
hans/hennes mamma yrkesarbetar .................
Hela familjelivet lider då kvinnan har ett
heltidsarbete ....................................................
Det är bra att arbeta, men vad de flesta
kvinnor verkligen önskar sig är hem och barn.
Att vara hemmafru är lika
tillfredningsställande som att förvärvsarbeta ...

Varken av
Av
samma eller annan
annan åsikt
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte
säga

4

5

8

3

4

5

8

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

24. Vad anser du om följande påståenden?
Ringa in bara ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma
åsikt

a)
b)

Både mannen och kvinnan skall delta i att
försörja familjen ............................................
Mannens uppgift är att förtjäna pengar,
kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet
och familjen ...................................................

Av
Varken av
Av
samma samma eller annan
åsikt
annan åsikt
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte
säga

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

25. På vilket sätt tycker du att kvinnor borde arbeta i följande situationer?
Ringa in bara ett alternativ på varje rad.

Borde
arbeta
heltid

Borde
arbeta
deltid

Borde
stanna
hemma

Kan
inte säga

a)

När familjen har barn under skolåldern ..............

1

2

3

8

b)

När det yngsta barnet har börjat sin skolgång ....

1

2

3

8

7
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26. Vad anser du om följande påståenden?
Ringa in bara ett alternativ på varje rad.

Helt av
samma
åsikt

Av
samma
åsikt

Varken av
Av
samma eller annan
annan åsikt
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte
säga

a)

De gifta är i allmänhet lyckligare än de ogifta ..

1

2

3

4

5

8

b)

De som vill ha barn borde gifta sig ..................
Det är acceptabelt att bo ihop trots att paret
aldrig tänker gifta sig........................................
Skilsmässa är oftast den bästa lösningen då
makarna inte verkar kunna lösa sina
äktenskapsproblem ..........................................

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

c)
d)

27. Barn växer upp i olika slags familjer. Vad anser du om följande påståenden?
Ringa in bara ett alternativ på varje rad.

a)
b)

c)

En av föräldrarna kan uppfostra ett barn
lika bra som båda föräldrarna tillsammans ...
Ett kvinnopar kan uppfostra ett barn lika bra
som ett par bestående av en man och en
kvinna............................................................
Ett manspar kan uppfostra ett barn lika bra
som ett par bestående av en man och en
kvinna............................................................

Helt av
samma
åsikt

Av
samma
åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte
säga

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

Helt av
samma
åsikt

Av
samma
åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Kan
inte
säga

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

28. Vad tycker du är det idealiska antalet barn i familj?
Skriv antalet barn på strecket.

________ barn

29. Vad anser du om följande påståenden?
Ringa in bara ett alternativ på varje rad.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Att se barnen växa upp och utvecklas är
livets största glädjeämne ..............................
Att ha barn inskränker föräldrarnas frihet
alltför mycket .................................................
Att ha barn är en ekonomisk börda för
föräldrarna ....................................................
Att ha barn begränsar den ena eller båda
föräldrarnas jobb- och karriärmöjligheter ......
Att ha barn förhöjer föräldrarnas sociala
status i samhället ..........................................
Vuxna barn är en viktig hjälp för äldre
föräldrar.........................................................
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30. Tänk dig ett par som nyligen fått barn och där båda föräldrarna arbetar heltid. En av föräldrarna
tar ledigt från jobbet för att ta hand om barnet.
Tycker du att den förälder som stannar hemma ha rätt till betald familjeledighet och i så fall
under hur långa tid?
(I familjeledighet inräknas mamma- och pappaledighet, pappamånad, föräldraledighet och vårdledighet.)
Ja ......................................................

1

Nej.....................................................

0

→ Hur många månader? _________
→ Gå till fråga 33a.

31. Vem ska bekosta familjeledigheten?
Ringa in bara ett alternativ.

Borde betalas med skattemedel ................................
Arbetsgivaren borde betala ........................................
Dels av arbetsgivaren, dels med skattemedel ...........
Någon annan..............................................................
Kan inte säga .............................................................

1
2
3
4
8

32. Tänk fortfarande på samma föräldrapar som båda arbetar heltid. Om båda föräldrarna har en
liknande arbetssituation och rätt till betald familjeledighet, hur borde de dela upp ledigheten
mellan sig?
Ringa in bara ett alternativ.

Mamman borde ta ut hela familjeledigheten, pappan ingen ledighet alls ...........
Mamman borde ta ut det mesta av familjeledigheten, pappan en mindre del ....
Mamman och pappan borde ta ut halva familjeledigheten var ...........................
Pappan borde ta ut det mesta av familjeledigheten, mamman en mindre del ...
Pappan borde ta ut hela familjeledigheten, mamman ingen ledighet alls ..........
Kan inte säga ......................................................................................................

1
2
3
4
5
8

33a. Tänk dig en familj med ett barn som ännu inte börjat skolan. Vilket tycker du vore det bästa
sättet för föräldrarna att ordna sitt familje- och arbetsliv?
Ringa in bara ett alternativ.

Mamman är hemma och pappan arbetar heltid ..................................................
Mamman arbetar deltid och pappan arbetar heltid .............................................
Både mamman och pappan arbetar heltid..........................................................
Både mamman och pappan arbetar deltid..........................................................
Pappan arbetar deltid och mamman arbetar heltid ............................................
Pappan är hemma och mamman arbetar heltid .................................................
Kan inte säga ......................................................................................................

1
2
3
4
5
6
8

33b. Vilket tycker du vore det minst önskvärda sättet?
Ringa in bara ett alternativ.

Mamman är hemma och pappan arbetar heltid ..................................................
Mamman arbetar deltid och pappan arbetar heltid .............................................
Både mamman och pappan arbetar heltid..........................................................
Både mamman och pappan arbetar deltid..........................................................
Pappan arbetar deltid och mamman arbetar heltid ............................................
Pappan är hemma och mamman arbetar heltid .................................................
Kan inte säga ......................................................................................................

9

1
2
3
4
5
6
8
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34. Människor har olika åsikter om dagvård för barn under skolåldern. Vem tycker du i första hand
borde tillhandahålla dagvård?
Ringa in bara ett alternativ.

Familjemedlemmar ..................................
Den offentliga sektorn ..............................
Organisationer, föreningar o.dyl...............
Privata tjänsteleverantörer .......................
Arbetsgivare .............................................
Kan inte säga ...........................................

1
2
3
4
5
8

35. Vem tycker du i huvudsak borde bekosta dagvården för barn under skolåldern?
Ringa in bara ett alternativ.

Familjen....................................................
Den offentliga sektorn ..............................
Arbetsgivare .............................................
Kan inte säga ...........................................

1
2
3
8

36. Många äldre människor behöver hjälp för att klara vardagen, t.ex. med att handla, städa och
tvätta. Vem tycker du i första hand borde tillhandahålla denna slags hjälp?
Ringa in bara ett alternativ.

Familjemedlemmar ..................................
Den offentliga sektorn ..............................
Organisationer, föreningar o.dyl. .............
Privata tjänsteleverantörer .......................
Kan inte säga ...........................................

1
2
3
4
8

37. Vem tycker du i huvudsak borde bekosta denna hjälp till äldre människor?
Ringa in bara ett alternativ.

Den äldre själva eller deras familj ............
Den offentliga sektorn ..............................
Kan inte säga ...........................................

1
2
8

38a. Hur många timmar i veckan ägnar du i genomsnitt åt hushållsarbete, när du inte räknar med den
tid då du tar hand om barnen eller använder för fritidsaktiviteter?

_______ timmar

38b. Hur många timmar i veckan använder du i genomsnitt för att ta hand om familjemedlemmar (t.ex.
barn, äldre, sjuka eller handikappade)?

_______ timmar
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Besvara frågorna 39-44 om du för närvarande bor ihop med din partner, i annat fall gå
till fråga 45.

39a. Och din partner? Hur många timmar i veckan ägnar din partner i genomsnitt åt hushållsarbete,
när du inte räknar med den tid då han/hon tar hand om barnen eller använder för
fritidsaktiviteter?
_______ timmar

39b. Hur många timmar i veckan använder din partner i genomsnitt för att ta hand om
familjemedlemmar (t.ex. barn, äldre, sjuka eller handikappade)?
_______ timmar

40. Hur har du och din partner ordnat era penningfrågor? Ringa in det alternativ som bäst beskriver
er situation?
Ringa in bara ett alternativ.

Jag sköter alla våra penningaffärer och ger min partner hennes/hans del av pengarna ..
Min partner sköter alla våra penningaffärer och ger mig min del ......................................
Vi har en gemensam kassa och de gemensamma pengarna används efter behov. ........
En del av pengarna är i en gemensam kassa och resten behåller vi för oss själva ..........
Båda håller sina pengar för sig själv ..................................................................................

1
2
3
4
5

41. Vem gör följande saker i ditt hushåll?
Ringa in bara ett alternativ på varje rad.

Alltid
jag

Vanligtvis
jag

Båda
Vanligtvis Alltid
min
tillsammans
min
eller ungefär partner
partner
lika ofta

Någon
annan

Kan
inte
säga

a)

Tvättar kläder .........................................

1

2

3

4

5

6

8

b)

Mindre reparationer i hemmet ...............

1

2

3

4

5

6

8

c)

Tar hand om sjuka familjemedlemmar ..

1

2

3

4

5

6

8

d)

Matinköp ................................................

1

2

3

4

5

6

8

e)

Städar ....................................................

1

2

3

4

5

6

8

f)

Lagar mat ...............................................

1

2

3

4

5

6

8

42. Vilket av följande beskriver bäst fördelningen av hushållsarbetet mellan dig och din partner?
Ringa in bara ett alternativ.

Jag gör en mycket större del av hushållsarbetet än vad som är rättvist .................
Jag gör en något större del av hushållsarbetet än vad som är rättvist ....................
Jag gör ungefär så mycket av hushållsarbetet som är rättvist ................................
Jag gör en något mindre del av hushållsarbetet än vad som är rättvist ..................
Jag gör en mycket mindre del av hushållsarbetet än vad som är rättvist ................

1
2
3
4
5

43. När du och din partner beslutar om vad ni ska göra tillsammans under veckoslutet, vem är det
som fattar det slutgiltiga beslutet? Ringa in bara ett alternativ.
Oftast jag ...............................................
Oftast min partner .................................
Ibland jag, ibland min partner................
Vi bestämmer tillsammans ....................
Någon annan.........................................

1
2
3
4
5
11
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44. Då alla inkomstkällor beaktas, vem har större inkomster, du eller din partner?
Ringa in bara ett alternativ.

Min partner har inga inkomster ...............................................
Jag har mycket större inkomster .............................................
Jag har större inkomster .........................................................
Vi har ungefär lika stora inkomster .........................................
Min partner har större inkomster .............................................
Min partner har mycket större inkomster ................................
Jag har inga inkomster............................................................
Jag vet inte ..............................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8

45. Hur ofta har du varit med om följande under de senaste tre månaderna?
Ringa in bara ett alternativ på varje rad.

a)

b)

c)

d)

Då jag kommit hem från jobbet har jag varit så
trött att jag inte har orkat göra de nödvändiga
hushållssysslorna ....................................................
Det har varit svårt att uppfylla alla
familjeförpliktelser eftersom jag varit så länge på
jobbet .......................................................................
Jag har kommit till jobbet alltför trött för att arbeta
bra, eftersom jag varit utmattad p.g.a.
hushållssysslor .......................................................
Jag har haft svårt att koncentrera mig på mitt
arbete på grund av mina familjeförpliktelser ............

Flera
gånger
i veckan

Flera
gånger
i månaden

En eller
två gånger

Aldrig

Gäller inte
mig/Jag
arbetar inte

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

46. Allmänt taget, om du ser på ditt liv, hur lycklig eller olycklig är du?
Ringa in bara ett alternativ.

Helt lycklig ................................................
Mycket lycklig ...........................................
Ganska lycklig ..........................................
Varken lycklig eller olycklig ......................
Ganska olycklig ........................................
Mycket olycklig .........................................
Helt olycklig ..............................................
Kan inte säga ...........................................

1
2
3
4
5
6
7
8

47. Hur nöjd är du på det hela taget med ditt (huvudsakliga) jobb?
Ringa in bara ett alternativ.

Helt nöjd .....................................................
Mycket nöjd ................................................
Ganska nöjd ...............................................
Varken nöjd eller missnöjd .........................
Ganska missnöjd........................................
Mycket missnöjd.........................................
Helt missnöjd..............................................
Kan inte säga ............................................
Gäller inte mig/Jag arbetar inte ..................
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1
2
3
4
5
6
7
8
0

12

48. Hur nöjd är du på det hela taget med ditt familjeliv?
Ringa in bara ett alternativ.

Helt nöjd ......................................................
Mycket nöjd .................................................
Ganska nöjd ................................................
Varken nöjd eller missnöjd ..........................
Ganska missnöjd ........................................
Mycket missnöjd .........................................
Helt missnöjd...............................................
Kan inte säga .............................................

1
2
3
4
5
6
7
8

49. Hur skulle du beskriva ditt nuvarande hälsotillstånd? Är det:
Ringa in bara ett alternativ.

Utmärkt.....................................................
Mycket bra................................................
Bra ............................................................
Ganska dåligt ...........................................
Dåligt ........................................................
Kan inte säga ...........................................

1
2
3
4
5
8

50. Förvärvsarbetade din mamma minst ett år efter att du föddes och före du fyllde 14 år?
Ringa in bara ett alternativ.

Ja, hon arbetade ......................................... 1
Nej ............................................................... 2
Jag vet inte .................................................. 8

Besvara frågorna 51-53 bara om du har eller har någonsin haft barn. I annat fall gå till
fråga 54.

51. Arbetade du utanför hemmet…

Ringa in bara ett alternativ på varje rad.
Heltid

Deltid

Inte als

Frågan berör
inte mig

a)

när det fanns barn under skolåldern i familjen? ......

1

2

3

0

b)

då det yngsta barnet börjat sin skolgång? ...............

1

2

3

0

52. Arbetade din dåvarande partner utanför hemmet…
Ringa in bara ett alternativ på varje rad.

Heltid

Deltid

Inte als

Frågan berör
inte min partner

a)

när det fanns barn under skolåldern i familjen? ......

1

2

3

0

b)

då det yngsta barnet börjat sin skolgång? ...............

1

2

3

0

13
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53. Vem bestämmer/bestämde i allmänhet hur barnen skall uppfostras?
Ringa in bara ett alternativ.

Oftast jag ....................................................
Oftast min partner ......................................
Ibland jag, ibland min partner.....................
Vi bestämmer/bestämde tillsammans ........
Någon annan..............................................
Frågan gäller inte mig eller oss ..................

1
2
3
4
5
0

Till sist några bakgrundfrågor
54. Är du eller har du varit medlem i något fackförbund?
Jag är för närvarande medlem .......................................... 1
Jag har varit medlem, men är inte för närvarande ............ 2
Jag har aldrig varit medlem .............................................. 3

55. Hör du till någon kyrka eller religiöst samfund?
Ringa in bara ett alternativ.

Evangelisk-lutherska kyrkan .............................................. 1
Ortodoxa kyrkan................................................................. 2
Katolska kyrkan.................................................................. 3
Annan kristen kyrka eller annat kristet samfund ................ 4
Judisk församling/samfund ................................................ 5
Islamisk församling/samfund ............................................. 6
Buddhistisk församling/samfund ........................................ 7
Hinduisk församling/samfund ............................................. 8
Jag hör till något annat asiatiskt religionssamfund ............ 9
Jag hör till något annat religionssamfund .......................... 10
Jag hör inte till kyrkan eller till ett religionssamfund .......... 11

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

Flera gånger i veckan eller oftare ...................................... 1
En gång i veckan ............................................................... 2
Två till tre gånger i månaden ............................................. 3
En gång i månaden ............................................................ 4
Flera gånger om året ......................................................... 5
Årligen ................................................................................ 6
Mer sällan än en gång om året .......................................... 7
Aldrig .................................................................................. 8
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57. I vårt samhälle finns det vissa klasser som uppfattas som högre och andra som uppfattas som
lägre. Här hittar du en skala som beskriver samhällelig ställning. Var skulle du placera dig själv
på skalan, där 10 anger den högsta klassen och 1 den lägsta?
Ringa in bara ett nummer.

Den högsta klassen .................. 10
9
8
7
6
5
4
3
2
Den lägsta klassen ................... 1

58. Ibland avstår vissa människor från att rösta av olika skäl. Röstade du i det senaste riksdagsvalet
i april 2011?
Ja .............................................. 1
Nej ............................................ 2

→ Fortsätt med fråga 60.

Jag hade inte rösträtt ................ 3

→ Fortsätt med fråga 60.

59. Vilket parti röstade du i riksdagsvalet 2011?
Ringa in bara ett alternativ.

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

60. Hur många personer bor vanligt i ditt hushåll, inklusive dig själv?
a) Sammanlagt .................................. _____ personer
av vilka:
b) 18-åriga eller äldre............................. _____ personer
c) 7–17-åriga.......................................... _____ personer
d) 6-åriga eller yngre ............................. _____ personer

15
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61. Vilken är din genomsnittliga månadsinkomst före skatt (=bruttoinkomster) inklusive
kapitalinkomster och alla sociala förmåner?
euro i månaden

→ Om du bor ensam, gå till fråga 63.

62. Vilken är ditt hushålls genomsnittliga, sammanlagda månadsinkomst före skatt
(=bruttoinkomster) inklusive kapitalinkomster och alla sociala förmåner?
euro i månaden

63. Är du för närvarande…
Ringa in bara ett alternativ.

Gift......................................................................................

1

Sambo ................................................................................

2

I registrerat partnerskap .....................................................
Separerad (men fortfarande lagligen gift/i ett registrerat
partnerskap) .......................................................................

3

Skild från min partner/registrerade partner ........................

5

Änka/änkling/registrerad partner avliden ...........................

6

Jag har aldrig haft partner ..................................................

7

Inget av dessa ....................................................................

8

4

64. Bor du…

Ringa in bara ett alternativ.
I centrum av en storstad ................................................. 1
I en förort till eller i närheten av en storstad ................... 2
I en annan stad ............................................................... 3
I en by eller i en tätort på landsbygden ........................... 4
I glesbygden på landet .................................................... 5

Kommer du ännu att tänka på något, som du vill lyfta fram i detta sammanhang?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
Skicka enkätblanketten i det bifogade svarskuvertet till
Statistikcentralen. Portot är betalt.
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