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Flash Eurobarometer 404
(European Citizens' Digital Health Literacy)
Country Questionnaire
Finland (Swedish)

FL404 - e-Health Literacy - FIS
D1
Hur gammal är ni?
(SKRIV NER – OM "VÄGRAR" KOD '99')

D2

Kön
Man
Kvinna

1
2

e-hälsokompetens
FRÅGA ALLA
AVSNITT A: Frekvensen av internetanvändning för sökningar efter hälsorelaterad information

Q1

Hur ofta har du i genomsnitt använt internet för privata ändamål de senaste 12 månaderna?

(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Varje dag eller nästan varje dag
Två eller tre gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
Två eller tre gånger i månaden
Mer sällan
Aldrig
Ingen internetåtkomst (LÄS INTE UPP)
Vet ej/Inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

Q2

Har du under de senaste 12 månaderna använt internet för att söka efter hälsorelaterad
information? Hit hör exempelvis information om en skada, en sjukdom, näringslära,
förbättrad hälsa etc.
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Ja, en gång i veckan eller oftare
Ja, flera gånger i månaden
Ja, ungefär en gång i månaden
Ja, ungefär en gång varannan månad
Ja, några gånger det senaste året
Nej, aldrig
Vet ej/Inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5
6
7

NEW

1

FRÅGA AVSNITT B (FRÅGA Q3) OM Q2=1 TILL 5 (intervjupersonen har använt internet för
att söka efter hälsorelaterad information). OM Q2=6 GÅ TILL AVSNITT F. OM Q2=7 GÅ
TILL AVSNITT G.
AVSNITT B. Teman och ämnen
Q3: ROTERA ALTERNATIV 1 TILL 4

Q3

Vilken typ av hälsorelaterad information sökte du efter på internet under de senaste 12
månaderna? Sökte du på internet efter …
(LÄS UPP - MAX TVÅ SVAR)
Allmän information om hälsorelaterade ämnen eller sätt att förbättra din
hälsa (t.ex.: information om näringslära, kost, idrott och träning, graviditet
etc.)
Information om en viss skada, sjukdom eller ett tillstånd (t.ex. när du har
magproblem, ditt barn har brutit armen, din make/maka har fått diagnosen
cancer etc.)
Information för att dubbelkolla läkarens utlåtande
Specifik information om en medicinsk behandling eller procedur (t.ex. hur
du ska ta din medicin, vad du kan förvänta dig av en bypassoperation av
hjärtat etc.)
Annat (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,

2,
3,

4,
5,
6,

NEW
ROTERA AVSNITT C1 TILL C4 - FRÅGA MAX 2 AVSNITT TILL VARJE INTERVJUPERSON

FRÅGA AVSNITT C1 (FRÅGORNA Q4 TILL Q7) OM Q3=1 (intervjupersonerna sökte på
internet efter allmän information om hälsorelaterade ämnen eller hur man förbättrar sin hälsa)

AVSNITT C1. Personlig erfarenhet av att använda internet för att få tillgång till allmän
information
Q4: ROTERA ALTERNATIV 1 TILL 8
INTERVJUARE LÄSER UPP: Vi ska nu prata om hur du använder internet för att få tillgång
till allmän information om hälsorelaterade ämnen eller sätt att förbättra din hälsa (t.ex.
information om näringslära, kost, idrott och träning, graviditet etc.)
Q4

När du sökte efter allmän information om hälsorelaterade ämnen eller sätt att förbättra din
hälsa, vilken av följande typer av information sökte du då mer specifikt efter?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Information om psykiskt välbefinnande, depression, stress
Information om olika livsstilsval (kost, näringslära, fysisk aktivitet, rökning,
alkohol etc.)
Information om graviditet, förlossning och tidig spädbarnsålder
Information om läkemedel

1,
2,
3,
4,

2

Information om omvårdnad av en äldre person
Berättelser och erfarenheter från andra patienter
Information om hälso- och sjukvårdspersonal eller vårdinrättningar
Information om vaccinationer
Annat (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q5

Hur ofta har du i genomsnitt under de senaste 12 månaderna använt internet för att få
tillgång till allmän information om hälsorelaterade ämnen eller sätt att förbättra din hälsa?

(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
En gång i veckan eller oftare
Flera gånger i månaden
Ungefär en gång i månaden
Ungefär en gång varannan månad
Några gånger det senaste året
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q6: ROTERA PUNKTERNA 1 TILL 7
Q6

Vilka källor använde du när du försökte få tillgång till allmän information om hälsorelaterade
ämnen eller sätt att förbättra din hälsa?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Sökmotorer på internet
Dagstidningar eller tidskrifter på nätet
Webbplatser, bloggar eller forum specialiserade inom ämnet
Sociala nätverk
Patientorganisationers webbplatser
Specialiserade appar för mobila enheter såsom surfplattor eller
mobiltelefoner
Webbplatser som tillhör offentliga hälsoorganisationer såsom
Sjukvårdsupplysningen, Folkhälsoinstitutet, Världshälsoorganisationen,
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
m.fl.
Annat (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q7

När du sökte efter allmän information om hälsorelaterade ämnen eller sätt att förbättra din
hälsa, för vems räkning sökte du den typen av information?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)

3

Dig själv
Din make/maka, sambo eller partner
Ditt/dina barn
Andra i familjen
Vänner, kolleger
Annan (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
FRÅGA AVSNITT C2 (FRÅGOR Q8 TILL Q11) OM Q3=2 (intervjupersonerna sökte på
internet efter information om en viss skada, en sjukdom eller ett tillstånd)
AVSNITT C2. Personlig erfarenhet av att använda internet för att söka efter hälsorelaterad
information om en viss skada, en sjukdom eller ett tillstånd
Q8: ROTERA ALTERNATIV 1 TILL 7
INTERVJUAREN LÄSER UPP: Vi ska nu prata om din användning av internet för att hitta
information om en viss skada, en sjukdom eller ett tillstånd (t.ex. när du har magproblem, när
ditt barn har brutit armen, din make/maka har fått diagnosen cancer etc.)

Q8

När du försökte hitta information om en viss skada, en sjukdom eller ett tillstånd, vilken av
följande slags information sökte du då mer specifikt efter?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Information om symtomen för en viss sjukdom eller skada
Information om hur en viss sjukdom eller skada ska behandlas
Information om resultaten av medicinska tester
Information om läkemedel
Berättelser och erfarenheter från andra patienter
Information om andra möjliga behandlingar
Känslomässigt stöd i bearbetningen av ett hälsoproblem
Annan (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q9

Hur ofta har du i genomsnitt under de senaste 12 månaderna använt internet för att hitta
information om en viss skada eller sjukdom eller ett tillstånd?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
En gång i veckan eller oftare
Flera gånger i månaden
Ungefär en gång i månaden
Ungefär en gång varannan månad
Några gånger det senaste året
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5
6

NEW

4

Q10: ROTERA ALTERNATIV 1 TILL 7

Q10

Vilka källor använde du när du försökte hitta information om en viss skada, en sjukdom eller
ett tillstånd?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Sökmotorer på internet
Dagstidningar eller tidskrifter på nätet
Webbplatser, bloggar eller forum specialiserade inom ämnet
Sociala nätverk
Patientorganisationers webbplatser
Specialiserade appar för mobila enheter som surfplattor eller mobiltelefoner

1,
2,
3,
4,
5,
6,

Webbplatser som tillhör offentliga hälsoorganisationer såsom
Sjukvårdsupplysningen, Folkhälsoinstitutet, Världshälsoorganisationen,
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
m.fl.
Annan (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

7,
8,
9,

NEW

Q11

När du försökte hitta information om en viss skada, sjukdom eller ett tillstånd, för vems
räkning sökte du den typen av information?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Dig själv
Din make/maka, sambo eller partner
Ditt/dina barn
Andra i familjen
Vänner, kolleger
Annan (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
FRÅGA AVSNITT C3 (FRÅGORNA Q12 TILL Q15) OM Q3=3 (intervjupersonerna sökte på
internet för att få ett andra utlåtande efter besök hos läkaren)
AVSNITT C3. Personlig erfarenhet av att använda Internet för att få ett andra utlåtande efter
besök hos läkaren
Q12: ROTERA ALTERNATIVEN 1 TILL 8
INTERVJUAREN LÄSER UPP: Vi ska nu prata om din användning av internet för söka efter
information för att dubbelkolla läkarens utlåtande, efter ett besök hos din läkare.

Q12

När du sökte efter information för att dubbelkolla läkarens utlåtande, vilken av följande typer
av information sökte du mer specifikt efter?

5

(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Information om en viss skada, en sjukdom eller ett tillstånd (symtom,
medicinsk behandling eller procedur etc.)
Information om resultaten av medicinska tester
Information om graviditet, förlossning och tidig spädbarnsålder
Information om den förskrivna behandlingen (däribland läkemedel eller
eventuella risker med behandlingen)
Berättelser och erfarenheter från andra patienter
Information om hälso- och sjukvårdspersonal eller vårdinrättningar
Information om andra möjliga behandlingar
Känslomässigt stöd i bearbetningen av ett hälsoproblem
Annat (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q13

Hur ofta har du i genomsnitt under de senaste 12 månaderna använt internet för att
dubbelkolla läkarens utlåtande?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
En gång i veckan eller oftare
Flera gånger i månaden
Ungefär en gång i månaden
Ungefär en gång varannan månad
Några gånger det senaste året
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q14: ROTERA PUNKTERNA 1 TILL 7
Q14

Vilka källor använde du när du sökte efter information för att dubbelkolla läkarens utlåtande?

(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Sökmotorer på internet
Dagstidningar eller tidskrifter på nätet
Webbplatser, bloggar eller forum specialiserade inom ämnet
Sociala nätverk
Patientorganisationers webbplatser
Specialiserade appar för mobila enheter som surfplattor eller mobiltelefoner

1,
2,
3,
4,
5,
6,

Webbplatser som tillhör offentliga hälsoorganisationer såsom
Sjukvårdsupplysningen, Folkhälsoinstitutet, Världshälsoorganisationen,
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
m.fl.
Annan (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

7,
8,
9,

NEW

6

Q15

När du sökte efter information för att dubbelkolla läkarens utlåtande, för vems räkning sökte
du efter den informationen?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Dig själv
Din make/maka, sambo eller partner
Ditt/dina barn
Andra i familjen
Vänner, kolleger
Annan (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
FRÅGA AVSNITT C4 (FRÅGORNA Q16 TILL Q19) OM Q3=4 (intervjupersonerna sökte på
internet för att hitta specifik information om en medicinsk behandling eller procedur)

AVSNITT C4: Personlig erfarenhet av att använda internet för att hitta specifik information
om en medicinsk behandling eller procedur
Q16: ROTERA ALTERNATIVEN 1 TILL 8
INTERVJUAREN LÄSER UPP: Vi ska nu prata om din användning av internet för att hitta
specifik information om en medicinsk behandling eller procedur (t.ex. hur dina mediciner ska
tas, vad man kan vänta sig av en bypassoperation av hjärtat m.m.).
Q16

När du försökte hitta specifik information om en medicinsk behandling eller process, vilken
av följande typer av information letade du då mer specifikt efter?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Information om eventuella risker med en medicinsk behandling eller
procedur
Information om olika livsstilsval (kost, näringslära, fysisk aktivitet, rökning,
alkohol etc.)
Information om graviditet, förlossning och tidig spädbarnsålder
Information om läkemedel
Berättelser och erfarenheter från andra patienter
Information om hälso- och sjukvårdspersonal eller vårdinrättningar
Information om alternativmedicin (homeoterapi, akupunktur, aromaterapi
m.m.)
Känslomässigt stöd i bearbetningen av en medicinsk behandling eller
procedur
Annan (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

7

Q17

Hur ofta har du i genomsnitt under de senaste 12 månaderna använt internet för att hitta
specifik information om en medicinsk behandling eller procedur?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
En gång i veckan eller oftare
Flera gånger i månaden
Ungefär en gång i månaden
Ungefär en gång varannan månad
Några gånger det senaste året
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q18: ROTERA PUNKTERNA 1 TILL 7

Q18

Vilka källor använde du när du försökte hitta specifik information om en medicinsk
behandling eller procedur?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Sökmotorer på internet
Dagstidningar eller tidskrifter på nätet
Webbplatser, bloggar eller forum specialiserade inom ämnet
Sociala nätverk
Patientorganisationers webbplatser
Specialiserade appar för mobila enheter som surfplattor eller mobiltelefoner

1,
2,
3,
4,
5,
6,

Webbplatser som tillhör offentliga hälsoorganisationer såsom
Sjukvårdsupplysningen, Folkhälsoinstitutet, Världshälsoorganisationen,
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
m.fl.
Annan (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

7,
8,
9,

NEW

Q19

När du försökte hitta specifik information om en medicinsk behandling eller procedur, för
vems räkning sökte du då efter den informationen?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Dig själv
Din make/maka, sambo eller partner
Ditt/dina barn
Andra i familjen
Vänner, kolleger
Annan (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW

8

FRÅGA AVSNITT D (FRÅGORNA Q20 TILL Q23) OM Q2=1 TILL 5 (intervjupersonen har
använt internet för att söka efter hälsorelaterad information).
AVSNITT D. Tillfredsställelse i fråga om den information som hittades på nätet
Q20: ROTERA PUNKTERNA 1 TILL 7
Q20: SVAR 9 ("Inget av ovanstående") ÄR EN ENSVARSKOD

Q20

Vi ska nu prata om kvaliteten på den information du hittade på internet …
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

Den var lätt att förstå
Den var användbar
Den var lagom detaljerad (tillräckligt/inte för mycket)
Den var ingående
Den var relevant för din personliga situation
Den kom från en tillförlitlig källa
Den var lätt att hitta
Annat (LÄS INTE UPP)
Inget av ovanstående (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)
NEW
Q21: ROTERA PÅSTÅENDENA 1 TILL 9

Q21

För vart och ett av följande påståenden, säg om du instämmer helt, instämmer delvis, delvis
tar avstånd eller helt tar avstånd.
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Instämmer Instämmer Tar delvis Tar helt
helt och
delvis
avstånd och hållet
hållet
avstånd

Vet
ej/inget
svar
(LÄS
INTE
UPP)

1

Du vet hur du ska söka på
internet för att hitta svar på
dina frågor om hälsa

1

2

3

4

5

2

Du tycker att det finns
tillräckligt med information
på internet om
hälsorelaterade ämnen
Du vet var du kan hitta
tillförlitlig hälsorelaterad
information på internet

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

9

4

5

6

7

8

9

Du förstår terminologin som
används på internet om
hälsorelaterade ämnen
Du kan skilja mellan
hälsorelaterad information
av god respektive av dålig
kvalitet på internet
Du vet hur du ska använda
den hälsorelaterade
information du hittar på
internet

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Du litar på informationen på
internet för att fatta
hälsorelaterade beslut
Dina efterforskningar på
internet hjälper dig att
förbättra dina kunskaper i
hälsorelaterade frågor
När du sökt på internet efter
information om
hälsorelaterade frågor
brukar du bara bli mer
förvirrad

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

NEW

Q22

Hur nöjd eller missnöjd är du med den hälsorelaterade information du hittat på internet?

(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Mycket nöjd
Ganska nöjd
Ganska missnöjd
Mycket missnöjd
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5

NEW
FRÅGA Q23 OM Q22=3 ELLER 4 (ganska eller mycket missnöjd)
Q23: ROTERA ALTERNATIV 1 TILL 8

Q23

Av vilka orsaker är du inte nöjd med den hälsorelaterade information du hittat på internet?

(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Du hittade inte det du sökte efter
Du hittade inte information som passade just dina behov
Informationen var inte tillgänglig på något språk som du talar

1,
2,
3,

10

Informationen du hittade saknade bilder, visuell information
Du fick känslan av att informationen var kommersiellt inriktad och syftade
till att få dig att köpa något
Informationen var inte tillförlitlig
Informationen var svår att förstå/inte tillräckligt tydlig
Informationen var inte tillräckligt detaljerad
Annan (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
FRÅGA AVSNITT E (FRÅGORNA Q24 TILL Q25) OM Q2=1 TILL 5 (intervjupersonen har
använt internet för att söka efter hälsorelaterad information)
AVSNITT E. Nästa steg
Q24: ROTERA ALTERNATIVEN 1 TILL 6
Q24: SVAR 7 ÄR EN ENSVARSKOD ("Du gjorde ingenting")

Q24

Tänk tillbaka på när du senast använde internet för att söka efter hälsorelaterad information.
Vad gjorde du därefter?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Du bokade en läkartid
Du vidtog nödvändiga åtgärder för att behandla dig själv (självmedicinering)
eller ändra livsstil
Du sökte efter ytterligare information från andra källor (böcker, tidskrifter, tv
m.m.)
Du talade med vänner eller släktingar
Du talade med andra med samma besvär
Du använde informationen för att hjälpa någon annan (make/maka, barn,
släkting etc.)
Du gjorde ingenting (LÄS INTE UPP)
Annat (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q25

Hur troligt är det att du kommer att använda internet nästa gång du vill ha information om
hälsorelaterade frågor?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Mycket troligt
Ganska troligt
Inte särskilt troligt
Inte alls troligt
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5

NEW

11

FRÅGA AVSNITT F (FRÅGORNA Q26 TILL Q31) OM Q2=6 (intervjupersonen använde inte
internet för att söka efter hälsorelaterad information under de senaste 12 månaderna).
ÖVRIGA GÅ TILL AVSNITT G.
AVSNITT F. Orsaker till att inte ha använt internet eller alternativa källor
Q26: ROTERA PUNKTERNA 1 TILL 8

Q26

Av vilka orsaker använde du inte internet för att söka efter hälsorelaterad information?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Du behöver inte söka efter hälsorelaterad information
Du har inte tillgång till internet
Du vet inte var/hur du ska söka på internet
Du vet inte vilken information på internet som är tillförlitlig
Informationen på internet är förvirrande/svår att förstå
Du har tidigare sökt efter hälsorelaterad information på internet men hittade
inte vad du letade efter
Du har tidigare sökt efter hälsorelaterad information på internet men var
inte nöjd med vad du hittade
Det är svårt att hitta ett tydligt svar på internet
Annan (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q27

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna sökt efter hälsorelaterad information över
huvud taget, dvs via internet eller på annat vis? Hit hör exempelvis information om en skada,
en sjukdom, näringslära, förbättrad hälsa m.m.
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
En gång i veckan eller oftare
Flera gånger i månaden
Ungefär en gång i månaden
Ungefär en gång varannan månad
Några gånger det senaste året
Aldrig
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
FRÅGA Q28-29-30 OM Q27=1 TILL 5 (intervjupersonen har sökt efter hälsorelaterad
information under de senaste 12 månaderna)
Q28: ROTERA ALTERNATIV 1 TILL 4

Q28

Och vilken typ av hälsorelaterad information sökte du efter?

12

(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Allmän information om hälsorelaterade frågor eller sätt att förbättra sin
hälsa (t.ex. information om näringslära, kost, idrott och träning, graviditet
m.m.)
Information om en viss skada, en sjukdom eller ett tillstånd (t.ex. när du har
magproblem, ditt barn har brutit armen, din make/maka har fått diagnosen
cancer etc.)
Information för att få ett andra utlåtande efter besök hos din läkare
Specifik information om en medicinsk behandling eller procedur (t.ex. hur
du ska ta din medicin, vad du kan förvänta dig av en bypassoperation av
hjärtat etc.)
Annan (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,

2,
3,

4,
5,
6,

NEW
Q29: ROTERA ALTERNATIVEN 1 TILL 6
Q29: SVAR 7 ("Du behöver aldrig söka efter hälsorelaterad information") ÄR EN
ENSVARSKOD

Q29

Vad brukar du göra när du behöver söka efter hälsorelaterad information?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Du frågar din läkare
Du frågar dina vänner, släktingar eller andra
Du läser böcker eller uppslagsverk
Du läser dagstidningar eller tidskrifter
Du lyssnar på medicinska program eller dokumentärer på radio
Du tittar på medicinska program eller dokumentärer på tv
Du behöver aldrig söka efter hälsorelaterad information (LÄS INTE UPP)
Annat (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q30

När du försöker hitta information om hälsa, för vems räkning brukar du söka efter den typen
av information?
(LÄS UPP - FLERA SVAR MÖJLIGA)
Dig själv
Din make/maka, sambo eller partner
Ditt/dina barn
Andra i familjen
Vänner, kolleger
Annat (LÄS INTE UPP)
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
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NEW

Q31

Hur troligt är det att du kommer att använda internet nästa gång du vill ha information om
hälsorelaterade frågor?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Mycket troligt
Ganska troligt
Inte särskilt troligt
Inte alls troligt
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5

NEW
FRÅGA ALLA
AVSNITT G: Bakgrundsinformation om intervjupersonen

Q32

Skulle du du kunna säga mig om du instämmer helt, instämmer delvis, delvis tar avstånd
eller helt och hållet tar avstånd från följande påstående: "Internet är ett bra verktyg för att
förbättra mina kunskaper i hälsorelaterade frågor".
(ENDAST ETT SVAR)
Instämmer helt och hållet
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt och hållet avstånd
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5

NEW

Q33

Hur skulle du gradera din hälsa överlag? Skulle du säga att den är …?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Mycket bra
Ganska bra
Ganska dålig
Mycket dålig
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5

NEW

Q34

Har du någon kronisk sjukdom eller hälsoproblem? Med kronisk menar jag ett problem som
har pågått eller väntas pågå i minst 6 månader.

14

(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Ja, ett
Ja, mer än ett
Nej
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4

NEW

Q35

Hur många gånger har du personligen varit hos läkaren de senaste 12 månaderna?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Aldrig
1-2 gånger
3-5 gånger
6 gånger eller mer
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5

NEW

Q36

Hur skulle du gradera din allmänna kunskap i hälsorelaterade frågor? Skulle du säga att den
är …?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Mycket bra
Ganska bra
Ganska dålig
Mycket dålig
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5

NEW

Q37

Hur ofta tränar du eller utövar någon idrott? Med "träning" menar jag alla typer av fysisk
aktivitet som du utövar i idrottssammanhang eller idrottsmiljö, t.ex. simning, träning på ett
gym eller idrottsklubb, löpning i parken m.m.
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
5 gånger i veckan eller mer
3-4 gånger i veckan
1-2 gånger i veckan
1-3 gånger i månaden
Mer sällan
Aldrig
Vet ej/inget svar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
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D4

Hur gammal var ni när ni slutade studera på heltid?
(OM IP FORTFARANDE STUDERAR, SKRIV '00' - OM IP SAKNAR UTBILDNING, SKRIV
'98' - OM IP INTE KOMMER IHÅG, SKRIV '99')

D5a

När det gäller er nuvarande sysselsättning, skulle ni säga att ni är egenföretagare,
tjänsteman, arbetare eller skulle ni säga att ni är utan yrkesmässig sysselsättning?
( ENDAST ETT SVAR)
Egenföretagare
Tjänsteman
Verkstadsarbetare
Utan yrkesmässig sysselsättning
Vägrar (LÄS INTE UPP)

1
2
3
4
5

FRÅGA D5b OM EGENFÖRETAGARE, KOD 1 I D5a
D5b

Skulle ni säga att Ni är…?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Lantbrukare, skogsarbetare, fiskare
Affärsinnehavare, hantverkare
Praktiserande akademiker (jurist, läkare, revisor, arkitekt,...)
Företagsledare inom ett företag
Annat/vägrar (LÄS EJ UPP)

1
2
3
4
5

FRÅGA D5c OM TJÄNSTEMAN, KOD 2 I D5a
D5c

Skulle ni säga att Ni är…?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Akademiker (anställd läkare, jurist, revisor, arkitekt)
Vd, direktör eller medlem av högsta ledningen
Annan ledande befattning t.ex. avdelningschef, lärare, tekniker
Offentligt anställd
Kontorstjänsteman
Annan tjänsteman (försäljare, sjuksköterska…)
Annat/vägrar (LÄS EJ UPP)

1
2
3
4
5
6
7

FRÅGA D5d OM ARBETARE, KOD 3 i D5a
D5d

Skulle ni säga att Ni är…?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Lagbas/förman (gruppledare...)
Verkstadsarbetare
Outbildad verkstadsarbetare
Annat/vägrar (LÄS EJ UPP)

1
2
3
4
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FRÅGA D5e OM UTAN YRKESMÄSSIG SYSSELSÄTTNING, KOD 4 I D5a
D5e

Skulle ni säga att Ni är…?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Sköter hemmet
Studerande (heltid)
Pensionär
Arbetssökande
Annat/vägrar (LÄS EJ UPP)

D12

1
2
3
4
5

I vilket landskap bor ni?
(LÄS UPP VID BEHOV – ENDAST ETT SVAR)

D13

Skulle ni säga att ni bor i …?
(LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR)
Glesbygd eller by
En liten eller medelstor stad
En stor stad
VET INTE (LÄS INTE UPP)

D18

1
2
3
4

Har ni en mobiltelefon?
(LÄS EJ UPP)
1
2

Ja
Nej
D20

Har ni en fast telefon ?
(LÄS EJ UPP)
1
2

Ja
Nej
D22

Om ni räknar med er själv, hur många personer på minst 15 år eller mer bor då i ert hushåll?

(SKRIV NER – OM "VET INTE" KOD '98' – OM "VÄGRAR" KOD '99')
Antal personer på minst 15 år eller mer i hushållet
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