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Ytterligare information om innehållet i undersökningen:
Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet
tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Ytterligare information om datainsamlingen:
Riina Nyberg vid Statistikcentralen
tfn (09) 1734 2480 eller e-post: riina.nyberg@stat.fi.

Information om undersökningen finns på internet: http://blogs.helsinki.fi/gentrans/

Blankettanvisningar:
Svara genom att ringa in siffran som motsvarar det lämpligaste alter-
nativet eller genom att skriva in svaret på det utrymme som reserve-
rats för detta. Ringa in det alternativ som bäst motsvarar Din situation
eller uppfattning. Välj bara ett alternativ om inte annat anges.

Om frågan består av flera delar (a, b, c osv.) besvara varje del skilt för
sig, men välj bara ett alternativ i varje del.

På blanketten finns anvisningar där du ombeds gå vidare till en viss
fråga och då behöver du inte svara på frågorna däremellan. Kontrollera
ändå att du gått vidare till rätt fråga.

Återsänd blanketten till Statistikcentralen, även om du inte kan eller vill
svara på alla frågor.

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som samman-
ställer statistik och gör utredningar som gäller samhälls-

förhållanden. Ytterligare information om Statistikcentralen
finns på adressen www.tilastokeskus.fi
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Generationskedjan
– de stora åldersklasserna och växelverkan mellan generationerna

Bakgrundsuppgifter

1. Är du?
Kvinna................................1
Man ................................2

2. Vilket är ditt nuvarande civilstånd?
Ogift................................1
Sammanboende................................2
Gift ................................................................3
Registrerad partner ................................4
Frånskild ................................5
Änka/änkling ................................6

Om du har en make/maka/sambo eller registrerad partner (i fortsättningen används benämningen partner för
alla dessa), svara på frågorna 3–5 också för hans eller hennes del.

3. a.  Vilket år är du född? b.  Vilket år är din partner född?

19___ 19___

4. a. Vilket av följande alternativ beskriver bäst
    din nuvarande situation? Är du:
    Välj bara ett alternativ.

b. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din
    partners nuvarande situation? Är han/hon:

 Välj bara ett alternativ.

Yrkesarbetande ................................................................1 Yrkesarbetande................................................................1

Arbetslös ................................................................2 Arbetslös................................................................2
Studerande ................................................................3 Studerande ................................................................3
Deltidspensionär ................................................................4 Deltidspensionär ................................................................4
Pensionerad på basis av ålder eller arbetsår ................................5 Pensionerad på basis av ålder eller arbetsår ................................5
Får invalidpension eller är långvarigt sjuk ................................6 Får invalidpension eller är långvarigt sjuk ................................6
Sköter mina egna barn som är under 15 år................................7 Sköter sina egna barn som är under 15 år................................7
Sköter en gammal, sjuk eller handikappad
anhörig ................................................................8

Sköter en gammal, sjuk eller handikappad
anhörig ................................................................8

Något annat ................................................................9 Något annat ................................................................9

5. a. Vilken är din högsta fullgjorda utbildnings-
    nivå? Är det: Välj bara ett alternativ.

b. Vilken är din partners högsta fullgjorda utbild-
    ningsnivå? Är det: Välj bara ett alternativ.

Del av grundskola eller mindre ................................1 Del av grundskola eller mindre ................................1
Grundskola ................................................................2 Grundskola ................................................................2
Studentexamen ................................................................3 Studentexamen ................................................................3
Yrkesskola eller annan yrkesutbildning................................4 Yrkesskola eller annan yrkesutbildning................................4
Yrkesexamen på institutnivå................................5 Yrkesexamen på institutnivå................................5
Yrkeshögskola eller annan lägre
högskoleexamen ................................................................6

Yrkeshögskola eller annan lägre
högskoleexamen ................................................................6

Högre högskoleexamen................................................................7 Högre högskoleexamen ................................................................7
Licentiat- eller doktorsexamen................................8 Licentiat- eller doktorsexamen................................8
Någon annan ................................................................9 Någon annan ................................................................9
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6. Med vem bor du för närvarande i samma hushåll?
Du kan välja flera alternativ.
Jag bor ensam ................................................................1
Jag bor med min partner ................................2
Jag bor med mitt/mina barn................................3
Jag bor med min förälder/mina föräldrar ................................4
Jag bor med partners förälder/föräldrar ................................5
Med någon annan ................................................................6

7.  Hur gammal var du när du flyttade från ditt barndomshem?
Jag flyttade omkring _____ år ................................1
Jag bor kvar i mitt barndomshem................................2

8. Hur är din hälsa enligt din åsikt?
Mycket god ................................1
God................................2
Rätt så god ................................3
Dålig ................................4
Mycket dålig................................5

9. Har du något långvarigt hälsoproblem, någon långvarig sjukdom eller bestående skada?
Ja ................................ 1 Om ja, vad? ____________________________________________

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

10. Hur stora är dina inkomster i genomsnitt i månaden, efter att skatterna först har dragits av?
Beakta alla dina regelbundna inkomster efter skatt, t.ex. förvärvs- och kapitalinkomster, pensioner och andra socialskyddsförmå-
ner (t.ex. bostadsbidrag).

Ungefär _________euro i månaden

11. Vad anser du om din egen ekonomiska situation? Är du:
förmögen ................................1
vid god ekonomi................................2
medelinkomsttagare................................3
låginkomsttagare................................4

12. Hur lycklig anser du dig vara? Ringa in det alternativ som bäst beskriver hur lycklig eller olycklig du är.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mycket
olycklig

Varken lycklig
eller olycklig

Mycket
lycklig

13. Hur viktig är religionen i ditt liv?
Mycket viktig ................................1
Ganska viktig ................................2
Inte särskilt viktig................................3
Inte alls viktig ................................4
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14. Har du under de senaste 12 månaderna:
Du kan välja flera alternativ.
gett pengar till någon välgörenhetsorganisation
(Röda korset, Kyrkans Utlandshjälp e.d.)................................1
gett kläder eller saker till en insamling ................................2
gett pengar till en tiggare ................................................................3
gjort frivilligarbete ................................................................4
inget av dessa ................................................................5

Barn

Om varken du eller din partner har barn i livet, gå vidare till fråga 18.

15. Hur många barn har du och din partner sammanlagt? Skriv antalet på strecket.
a) Sammanlagt ______barn, av vilka:
b) ______gemensamma barn
c) ______enbart mina barn
d) ______enbart min partners barn

Om du och din partner har fler än fyra barn, fyll i bara för de fyra äldsta. Anteckna svaren åldersvis.

16. Barnets kön?
Flicka Pojke

a) Äldsta barnet................................1 2

b) Näst äldsta barnet ................................1 2

c) Tredje äldsta barnet ................................1 2

d) Fjärde äldsta barnet ................................1 2

17. Vilket år föddes ditt barn?
a) Mitt äldsta barn föddes år: __________
b) Mitt näst äldsta barn föddes år: __________
c) Mitt tredje äldsta barn föddes år: __________
d) Mitt fjärde äldsta barn föddes år: __________
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Dina egna och din partners föräldrar

Fråga 18 gäller också avlidna föräldrar.

18. Lever dina egna/din partners föräldrar?
Ja Nej

a) Mor ................................1  2 avled omkring år __________

b) Far................................1  2 avled omkring år __________

c) Partnerns mor ................................1  2 avled omkring år __________

d) Partnerns far ................................1  2 avled omkring år __________

Följande frågor gäller bara dina egna eller din nuvarande partners föräldrar som är i livet.
Om både dina och din partners båda föräldrar är avlidna, gå vidare till fråga 36.

19. Vilket år är dina och din partners föräldrar födda?
a) Mor är född omkring år: _________
b) Far är född omkring år: _________
c) Partnerns mor är född omkring år: _________
d) Partnerns far är född omkring år: _________

20. Är han/hon din/din partners biologiska förälder?

Ja Nej
Kan inte

säga

a) Mor ................................1  2 3

b) Far................................1  2 3

c) Partnerns mor ................................1  2 3

d) Partnerns far ................................1  2 3

21. Vad anser du om hans/hennes ekonomiska situation?

Är han/hon: förmögen
vid god
ekonomi

medelin-
komsttagare

låginkomst-
tagare

a) Mor ................................1 2 3 4

b) Far................................1 2 3 4

c) Partnerns mor ................................1 2 3 4

d) Partnerns far ................................1 2 3 4

22. Hur långt från dig bor han/hon?
a) Mor ................................på ungefär _______ km avstånd

b) Far................................på ungefär _______ km avstånd

c) Partnerns mor ................................på ungefär _______ km avstånd

d) Partnerns far ................................på ungefär _______ km avstånd

23. Hur är hans/hennes hälsa enligt din åsikt?
Mycket

god God
Rätt så

god Dålig
Mycket
dålig

Kan inte
säga

a) Mor ................................1 2 3 4 5 9

b) Far................................1 2 3 4 5 9

c) Partnerns mor ................................1 2 3 4 5 9

d) Partnerns far ................................1 2 3 4 5 9
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24. Hur ofta i genomsnitt har ni haft kontakt under de senaste 12 månaderna personligen, per telefon,
per e-post eller på annat sätt via internet?

Inte en
enda
gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

a) Mor ................................ 0 1 2 3 4

b) Far ................................ 0 1 2 3 4

c) Partnerns mor ................................0 1 2 3 4

d) Partnerns far ................................0 1 2 3 4

25. Hur nära står du honom/henne?

Är ert förhållande: Mycket
nära Nära

Varken
nära eller
avlägset Avlägset

Mycket
avlägset

a) Mor ................................ 1 2 3 4 5

b) Far ................................ 1 2 3 4 5

c) Partnerns mor ................................1 2 3 4 5

d) Partnerns far ................................1 2 3 4 5

26. Meningsskiljaktigheter bland de närmaste kan leda till konflikter. Har du haft konflikter med honom/henne?
Hur ofta?

Aldrig  Sällan Då och då Ofta

a) Med min mor................................1 2 3 4

b) Med min far................................1 2 3 4

c) Med partnerns mor................................1 2 3 4

d) Med partnerns far................................1 2 3 4

Följande frågor gäller gratis barnpassning och gratis praktisk hjälp samt ekonomiskt stöd som du har FÅTT
av dina och din partners föräldrar.
Frågorna 27-31 gäller barnpassningshjälp som du fått av dina och din partners föräldrar.
Om du inte har egna barn, gå vidare till fråga 32.

27. Har han/hon skött dina barn under de senaste 12 månaderna? Hur ofta?
Inte en

enda gång
1–6

gånger
7–12

gånger
13–25
gånger

26–50
gånger

Mer än 50
gånger

a) Mor ................................ 0 1 2 3 4 5

b) Far ................................ 0 1 2 3 4 5

c) Partnerns mor ................................0 1 2 3 4 5

d) Partnerns far ................................0 1 2 3 4 5

28. Hur många timmar skötte han/hon dina barn sammanlagt under de senaste 2 veckorna?
a) Mor ................................ omkring ____ timmar

b) Far ................................ omkring ____ timmar

c) Partnerns mor ................................ omkring ____ timmar

d) Partnerns far ................................ omkring ____ timmar

29. Mängden och behovet av barnpassning kan variera mycket. Om du vill berätta något om den hjälp med barn-
passning som du fått av dina och din partners föräldrar, kan du göra det här:

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
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30. Har du någon gång ansett det vara nödvändigt att begränsa den här mor- eller farförälderns kontakt
med barnbarnet?

Ja Nej

a) Mor ................................1  2

b) Far................................1  2

c) Partnerns mor ................................1  2

d) Partnerns far ................................1  2

31. Vill du berätta varför du eventuellt ansett det vara nödvändigt att begränsa mor- eller farförälderns kontakt
med barnbarnet:

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

32. Har du fått annan praktisk hjälp av honom/henne under de senaste 12 månaderna? Hur ofta?
Med praktisk hjälp avses hjälp bl.a. med hushålls- och trädgårdsarbeten, renovering och användning av teknik. Ta inte i beaktan-
de barnpassning. Vi frågade om det redan i de föregående frågorna. Frågor om ekonomisk hjälp kommer senare.

Inte en
enda
gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

a) Av min mor................................0 1 2 3 4

b) Av min far ................................0 1 2 3 4

c) Av partnerns mor ................................0 1 2 3 4

d) Av partnerns far ................................0 1 2 3 4

33. Har du fått ekonomiskt stöd av honom/henne under de senaste 12 månaderna? Hur mycket totalt?
Med ekonomiskt stöd avses att ge pengar för eller att delta i utgifter för bl.a. utbildning, anskaffningar eller resor.
Här avses varken lån eller arv.

Nej Ja om ja:

Totalt
250 euro

eller mindre

Totalt
mer än

250 euro

a) Av min mor................................1  2 1 2

b) Av min far ................................1  2 1 2

c) Av partnerns mor ................................1  2 1 2

d) Av partnerns far ................................1  2 1 2

Följande frågor gäller gratis praktisk hjälp och ekonomiskt stöd som du har GETT dina och din partners
föräldrar.

34. Har du gett honom/henne praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Hur ofta?
Med praktisk hjälp avses hjälp bl.a. med hushålls- och trädgårdsarbeten, renovering och användning av teknik.
Frågor om ekonomisk hjälp kommer senare.

Inte en
enda gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

a) Till min mor ................................0 1 2 3 4

b) Till min far ................................0 1 2 3 4

c) Till partnerns mor ................................0 1 2 3 4

d) Till partnerns far ................................0 1 2 3 4
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35. Har du gett honom/henne ekonomiskt stöd under de senaste 12 månaderna? Hur mycket totalt?
Med ekonomiskt stöd avses att ge pengar för eller att delta i utgifter för bl.a. utbildning, anskaffningar eller resor.
Här avses inte lån.

Nej Ja om ja:

Totalt
250 euro

eller mindre

Totalt
mer än

250 euro

a) Till min mor ................................1 2 1 2

b) Till min far ................................1 2 1 2

c) Till partnerns mor ................................1 2 1 2

d) Till partnerns far ................................1 2 1 2

Syskon

Om du inte har eller aldrig haft några syskon, gå vidare till fråga 61.

36. Hur många syskon har du eller har du haft?

a) sammanlagt ____ syskon, av vilka:

b) ____ systrar och

c) ____ bröder

37. Vilken är din födelseordning i syskonskaran?

______

Följande frågor (38–60) gäller dina levande syskon. Om du inte har några syskon i livet, gå vidare till fråga 61.
Om du har fler än fyra syskon, fyll i bara för de fyra äldsta.

38. Vilket år är dina syskon födda?
a) Mitt äldsta syskon föddes omkring år: _________
b) Mitt näst äldsta syskon föddes omkring år: _________
c) Mitt tredje äldsta syskon föddes omkring år: _________
d) Mitt fjärde äldsta syskon föddes omkring år: _________

39. Ditt syskons kön?
Kvinna Man

a) Äldsta syskon................................1 2

b) Näst äldsta syskon ................................1 2

c) Tredje äldsta syskon ................................1 2

d) Fjärde äldsta syskon ................................1 2

40. Har du med honom eller henne:
Gemen-
sam mor
och far

Bara
gemen-
sam mor

Bara
gemen-
sam far

Varken
eller

a) Äldsta syskon................................1 2 3 4

b) Näst äldsta syskon ................................1 2 3 4

c) Tredje äldsta syskon ................................1 2 3 4

d) Fjärde äldsta syskon ................................1 2 3 4
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41. Hur långt från dig bor han/hon?
a) Äldsta syskon................................på ungefär _______ km avstånd

b) Näst äldsta syskon ................................på ungefär _______ km avstånd

c) Tredje äldsta syskon ................................på ungefär _______ km avstånd

d) Fjärde äldsta syskon ................................på ungefär _______ km avstånd

42. Vad anser du om hans/hennes ekonomiska situation?

Är han/hon: förmögen
vid god
ekonomi

medelin-
komsttagare

låginkomst-
tagare

a) Äldsta syskon................................ 1 2 3 4

b) Näst äldsta syskon ................................1 2 3 4

c) Tredje äldsta syskon ................................1 2 3 4

d) Fjärde äldsta syskon ................................1 2 3 4

43. Hur ofta i genomsnitt har ni haft kontakt under de senaste 12 månaderna personligen, per telefon,
per e-post eller på annat sätt via internet?

Inte en
enda
gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

a) Äldsta syskon................................ 0 1 2 3 4

b) Näst äldsta syskon ................................0 1 2 3 4

c) Tredje äldsta syskon ................................0 1 2 3 4

d) Fjärde äldsta syskon ................................0 1 2 3 4

44. Hur nära står du honom/henne?

Är ert förhållande: Mycket
nära Nära

Varken
nära eller
avlägset Avlägset

Mycket
avlägset

a) Äldsta syskon................................ 1 2 3 4 5

b) Näst äldsta syskon ................................1 2 3 4 5

c) Tredje äldsta syskon ................................1 2 3 4 5

d) Fjärde äldsta syskon ................................1 2 3 4 5

45. Meningsskiljaktigheter bland de närmaste kan leda till konflikter. Har du haft konflikter med ditt syskon?
Hur ofta?

Aldrig  Sällan Då och då Ofta

a) Med mitt äldsta syskon................................1 2 3 4

b) Med mitt näst äldsta syskon ................................1 2 3 4

c) Med mitt tredje äldsta syskon ................................1 2 3 4

d) Med mitt fjärde äldsta syskon ................................1 2 3 4
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46. Tycker du att dina föräldrar har behandlat alla syskonen lika?
Ja Nej Kan inte

säga

a) Mor ................................1  2 9
b) Far ................................1  2 9

47. Om du vill kan du precisera nedan på vilket sätt dina föräldrar behandlade syskonen lika eller olika:

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

Följande frågor gäller gratis barnpassning och gratis praktisk hjälp samt ekonomiskt stöd som du
har FÅTT av dina syskon.
Frågorna 48–50 gäller hjälp med barnpassning som du har fått av dina syskon.
Om du inte har egna barn, gå vidare till fråga 51.

48. Har han/hon skött dina barn under de senaste 12 månaderna? Hur ofta?
Inte en

enda gång
1–6

gånger
7–12

gånger
13–25
gånger

26–50
gånger

Mer än 50
gånger

a) Äldsta syskon................................0 1 2 3 4 5

b) Näst äldsta syskon ................................0 1 2 3 4 5

c) Tredje äldsta syskon ................................0 1 2 3 4 5

d) Fjärde äldsta syskon ................................0 1 2 3 4 5

49. Hur många timmar skötte han/hon dina barn under de senaste 2 veckorna?
a) Äldsta syskon................................omkring _____ timmar

b) Näst äldsta syskon ................................omkring _____ timmar

c) Tredje äldsta syskon ................................omkring _____ timmar

d) Fjärde äldsta syskon ................................omkring _____ timmar

50. Mängden och behovet av barnpassning kan variera mycket. Om du vill precisera den hjälp med barnpassning
som du fått av dina syskon kan du göra det här:

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

51. Har du fått annan praktisk hjälp av dina syskon under senaste 12 månaderna? Hur ofta?
Med praktisk hjälp avses hjälp bl.a. med hushålls- och trädgårdsarbeten, renovering och användning av teknik. Ta inte i beaktan-
de barnpassning, som vi frågade om i de föregående frågorna. Frågor om ekonomisk hjälp kommer senare.

Inte en
enda gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

a) Av mitt äldsta syskon................................0 1 2 3 4

b) Av mitt näst äldsta syskon ................................0 1 2 3 4

c) Av mitt tredje äldsta syskon ................................0 1 2 3 4

d) Av mitt fjärde äldsta syskon ................................0 1 2 3 4
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52. Har du fått ekonomiskt stöd av dina syskon under de senaste 12 månaderna? Hur mycket totalt?
Med ekonomiskt stöd avses att ge pengar för eller att delta i utgifter för bl.a. utbildning, anskaffningar eller resor.
Här avses varken lån eller arv.

Nej Ja om ja:

Totalt
250 euro

eller mindre

Totalt
mer än

250 euro

a) Av mitt äldsta syskon................................1 2 1 2

b) Av mitt näst äldsta syskon ................................1 2 1 2

c) Av mitt tredje äldsta syskon................................1 2 1 2

d) Av mitt fjärde äldsta syskon................................1 2 1 2

Följande frågor gäller gratis praktisk hjälp och ekonomiskt stöd som du har GETT dina syskon.

53. Har du gett honom/henne praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Hur ofta?
Med praktisk hjälp avses hjälp bl.a. med hushålls- och trädgårdsarbeten, renovering och användning av teknik.
Beakta inte hjälp med barnpassning eller penninghjälp. De frågorna kommer senare.

Inte en
enda gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

a) Till mitt äldsta syskon ................................0 1 2 3 4

b) Till mitt näst äldsta syskon................................0 1 2 3 4

c) Till mitt tredje äldsta syskon ................................0 1 2 3 4

d) Till mitt fjärde äldsta syskon ................................0 1 2 3 4

54. Har du gett honom/henne ekonomiskt stöd under de senaste 12 månaderna? Hur mycket totalt?
Med ekonomiskt stöd avses att ge pengar för eller att delta i utgifter för bl.a. utbildning, anskaffningar eller resor.
Här avses varken lån eller arv.

Nej Ja om ja:

Totalt
250 euro

eller mindre

Totalt
mer än

250 euro

a) Till mitt äldsta syskon ................................1 2 1 2

b) Till mitt näst äldsta syskon................................1 2 1 2

c) Till mitt tredje äldsta syskon ................................1 2 1 2

d) Till mitt fjärde äldsta syskon ................................1 2 1 2

Nu följer några frågor om dina syskonbarn.

55. Har dina syskon barn? Hur många?

Inga Ett Två Tre Fyra
Fem

eller fler

a) Mitt äldsta syskon................................0 1 2 3 4 5

b) Mitt näst äldsta syskon ................................0 1 2 3 4 5

c) Mitt tredje äldsta syskon................................0 1 2 3 4 5

d) Mitt fjärde äldsta syskon................................0 1 2 3 4 5
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Om inget av dina syskon har barn, gå vidare till fråga 61, annars till fråga 56.

56. När föddes ditt syskons yngsta barn?
a) Mitt äldsta syskons yngsta barn föddes omkring år: _________
b) Mitt näst äldsta syskons yngsta barn föddes omkring år: _________
c) Mitt tredje äldsta syskons yngsta barn föddes omkring år: _________
d) Mitt fjärde äldsta syskons yngsta barn föddes omkring år: _________

57. Är alla hans/hennes biologiska barn?
Ja Nej

a) Mitt äldsta syskon................................1  2

b) Mitt näst äldsta syskon ................................1  2

c) Mitt tredje äldsta syskon ................................1  2

d) Mitt fjärde äldsta syskon ................................1  2

58. Har du skött hans/hennes barn under de senaste 12 månaderna? Hur ofta?
Inte en
enda
gång

1–6
gånger

7–12
gånger

13–25
gånger

26–50
gånger

Mer
än 50

gånger

a) Mitt äldsta syskons barn ................................0 1 2 3 4 5

b) Mitt näst äldsta syskons barn ................................0 1 2 3 4 5

c) Mitt tredje äldsta syskons barn ................................0 1 2 3 4 5

d) Mitt fjärde äldsta syskons barn ................................0 1 2 3 4 5

59. Hur ofta i genomsnitt har du haft kontakt med dina syskonbarn under de senaste 12 månaderna personligen,
per telefon, per e-post eller på annat sätt via internet?
När du svarar, tänk på det syskonbarn som du haft mest kontakt med.

Inte en
enda
gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

a) Mitt äldsta syskons barn ................................0 1 2 3 4

b) Mitt näst äldsta syskons barn ................................0 1 2 3 4

c) Mitt tredje äldsta syskons barn ................................0 1 2 3 4

d) Mitt fjärde äldsta syskons barn ................................0 1 2 3 4

60. Har du gett ekonomiskt stöd till ditt syskonbarn under de senaste 12 månaderna? Hur mycket totalt?
Med ekonomiskt stöd avses att ge pengar för eller att delta i utgifter för bl.a. utbildning, anskaffningar eller resor. Här avses var-
ken lån eller arv. När du svarar, tänk på det syskonbarn som du gett mest stöd till.

Nej Ja om ja:

Totalt
250 euro

eller mindre

Totalt
mer än

250 euro

a) Till mitt äldsta syskons barn................................1  2 1 2

b) Till mitt näst äldsta syskons barn ................................1  2 1 2

c) Till mitt tredje äldsta syskons barn ................................1  2 1 2

d) Till mitt fjärde äldsta syskons barn ................................1  2 1 2
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Mor- och farföräldrar

Nu följer några frågor om dina mor- och farföräldrar. Fråga 61 gäller också avlidna mor- och farföräldrar.

61. Lever dina mor- och farföräldrar?
Ja Nej

a) Mormor ................................1  2 avled omkring år __________

b) Morfar ................................1  2 avled omkring år __________

c) Farmor................................1  2 avled omkring år __________

d) Farfar................................1  2 avled omkring år __________

Följande frågor (62–64) gäller bara mor- och farföräldrar som är i livet. Om dina far- och morföräldrar har
avlidit gå vidare till fråga 65.

62. Vilket år är dina mor- och farföräldrar födda?
a) Mormor är född omkring år: _________
b) Morfar är född omkring år: _________
c) Farmor är född omkring år: _________
d) Farfar är född omkring år: _________

63. Är han/hon din biologiska mor- eller farförälder?

Ja Nej
Kan inte

säga

a) Mormor ................................1  2 3

b) Morfar ................................1  2 3

c) Farmor................................1  2 3

d) Farfar................................1  2 3

64. Hur ofta i genomsnitt har ni haft kontakt under de senaste 12 månaderna personligen, per telefon,
per e-post eller på annat sätt via internet?

Inte en
enda
gång

Mer sällan
än en gång i

månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

a) Mormor ................................0 1 2 3 4

b) Morfar ................................0 1 2 3 4

c) Farmor................................0 1 2 3 4

d) Farfar................................0 1 2 3 4
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Övrig släkt och vänner

Frågorna 65–73 gäller släkt och vänner som inte bor i samma hushåll som du.
Vänner betyder här alla personer som du upplever som dina vänner.

65. Hur ofta i genomsnitt har du haft kontakt med nedan nämnda person under de senaste 12 månaderna
personligen, per telefon, per e-post eller på annat sätt via internet?
Ringa in den siffra som motsvarar hur ofta du haft kontakt med varje person.

När du svarar, tänk på den moster,
morbror eller kusin som du haft mest
kontakt med.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

Släktingar på mors sida

a) Moster ................................................................9 0 1 2 3 4

b) Morbror ................................................................9 0 1 2 3 4

c) Kusin................................................................9 0 1 2 3 4

När du svarar, tänk på den faster,
farbror eller kusin som du haft mest
kontakt med.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

Släktingar på fars sida
d) Faster ................................................................9 0 1 2 3 4

e) Farbror ................................................................9 0 1 2 3 4

f) Kusin................................................................9 0 1 2 3 4

När du svarar, tänk på den vän som du
har haft mest kontakt med.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

g) Vän ................................................................9 0 1 2 3 4

Följande frågor gäller gratis barnpassning och gratis praktisk hjälp samt ekonomiskt stöd som
du har FÅTT av nedan nämnda släktingar eller vänner.

Fråga 66 gäller barnpassningshjälp som du fått. Om du inte har egna barn, gå vidare till fråga 67.

66. Har han/hon skött dina barn under de senaste 12 månaderna? Hur ofta?
Ringa in den siffra som motsvarar den hjälp du fått av varje person.

När du svarar, tänk på den moster,
morbror eller kusin som du har fått
mest barnpassningshjälp av.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

1–6
gånger

7–12
gånger

13–25
gånger

26–50
gånger

Mer
än 50

gånger

Släktingar på mors sida

a) Moster ................................................................9 0 1 2 3 4 5

b) Morbror ................................................................9 0 1 2 3 4 5

c) Kusin................................................................9 0 1 2 3 4 5
När du svarar, tänk på den faster,
farbror eller kusin som du har fått mest
barnpassningshjälp av.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte
en enda

gång
1–6

gånger
7–12

gånger
13–25
gånger

26–50
gånger

Mer
än 50

gånger

Släktingar på fars sida
d) Faster ................................................................9 0 1 2 3 4 5

e) Farbror ................................................................9 0 1 2 3 4 5

f) Kusin................................................................9 0 1 2 3 4 5

När du svarar, tänk på den vän som du
har fått mest barnpassningshjälp av.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte
en enda

gång
1–6

gånger
7–12

gånger
13–25
gånger

26–50
gånger

Mer
än 50

gånger

g) Vän ................................................................9 0 1 2 3 4 5
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67. Har du fått annan praktisk hjälp av honom/henne under de senaste 12 månaderna? Hur ofta?
Med praktisk hjälp avses hjälp bl.a. med hushålls- och trädgårdsarbeten, renovering och användning av teknik. Ta inte i beaktan-
de barnpassning, som vi frågade om i föregående fråga. Frågor om ekonomisk hjälp kommer senare. Ringa in den siffra som
motsvarar den hjälp du fått av varje person.

När du svarar, tänk på den moster,
morbror eller kusin som du har fått
mest praktisk hjälp av.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

Släktingar på mors sida

a) Moster................................................................9 0 1 2 3 4

b) Morbror ................................ 9 0 1 2 3 4

c) Kusin ................................................................9 0 1 2 3 4

När du svarar, tänk på den faster,
farbror eller kusin som du har fått
mest praktisk hjälp av.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

Släktingar på fars sida
d) Faster ................................................................9 0 1 2 3 4

e) Farbror................................ 9 0 1 2 3 4

f) Kusin ................................................................9 0 1 2 3 4

När du svarar, tänk på den vän som
du har fått mest praktisk hjälp av.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

g) Vän ................................................................9 0 1 2 3 4

68. Har du fått ekonomiskt stöd av honom/henne under de senaste 12 månaderna? Hur mycket totalt?
Med ekonomiskt stöd avses att ge pengar för eller att delta i utgifter för bl.a. utbildning, anskaffningar eller resor.
Här avses varken lån eller arv.

När du svarar, tänk på den moster,
morbror eller kusin som du har fått
mest ekonomiskt stöd av.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej Nej Ja om ja:

Totalt
250 euro

eller mindre

Totalt
mer än

250 euro

Släktingar på mors sida

a) Moster................................................................9 1 2 1 2

b) Morbror ................................ 9 1 2 1 2

c) Kusin ................................................................9 1 2 1 2
När du svarar, tänk på den faster,
farbror eller kusin som du har fått
mest ekonomiskt stöd av.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej Nej Ja om ja:

Totalt
250 euro

eller mindre

Totalt
mer än

250 euro

Släktingar på fars sida
d) Faster ................................................................9 1 2 1 2

e) Farbror................................ 9 1 2 1 2

f) Kusin ................................................................9 1 2 1 2

När du svarar, tänk på den vän som
du har fått mest ekonomiskt stöd av.

Ej i livet eller
ej en sådan

person Nej Ja om ja:

Totalt
250 euro

eller mindre

Totalt
mer än

250 euro

g) Vän ................................................................9 1 2 1 2
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Följande frågor gäller gratis barnpassning och gratis praktisk hjälp samt ekonomiskt stöd som
du har GETT nedan nämnda släktingar eller vänner.

69. Har du skött hans/hennes barn under de senaste 12 månaderna? Hur ofta?
OBS! Svara bara gällande de personer som har åtminstone ett barn som är yngre än 14 år: Ringa in den siffra som
 motsvarar den hjälp du gett varje person.

När du svarar, tänk på den moster,
morbror eller kusin som du gett mest
barnpassningshjälp.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

1–6
gånger

7–12
gånger

13–25
gånger

26–50
gånger

Mer
än 50

gånger

Släktingar på mors sida

a) Mosters barn ................................9 0 1 2 3 4 5

b) Morbrors barn ................................9 0 1 2 3 4 5

c) Kusinbarn................................ 9 0 1 2 3 4 5
När du svarar, tänk på den faster,
farbror eller kusin som du gett mest
barnpassningshjälp.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

1–6
gånger

7–12
gånger

13–25
gånger

26–50
gånger

Mer
än 50

gånger

Släktingar på fars sida
d) Fasters barn................................9 0 1 2 3 4 5

e) Farbrors barn ................................9 0 1 2 3 4 5

f) Kusinbarn................................ 9 0 1 2 3 4 5

När du svarar, tänk på den vän som
du gett mest barnpassningshjälp

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

1–6
gånger

7–12
gånger

13–25
gånger

26–50
gånger

Mer
än 50

gånger

g) En väns barn................................9 0 1 2 3 4 5

70. Har du gett honom eller henne annan praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Hur ofta?
Med praktisk hjälp avses hjälp bl.a. med hushålls- och trädgårdsarbeten, renovering och användning av teknik. Beakta inte barn-
passningshjälp, som vi frågade om i föregående fråga. Frågor om ekonomisk hjälp kommer senare. Ringa in den siffra som mot-
svarar den hjälp du gett varje person.

När du svarar, tänk på den moster,
morbror eller kusin som du gett mest
praktisk hjälp.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

Släktingar på mors sida

a) Moster ................................................................9 0 1 2 3 4

b) Morbror ................................ 9 0 1 2 3 4

c) Kusin................................................................9 0 1 2 3 4

När du svarar, tänk på den faster,
farbror eller kusin som du gett mest
praktisk hjälp.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

Släktingar på fars sida
d) Faster ................................................................9 0 1 2 3 4

e) Farbror................................ 9 0 1 2 3 4

f) Kusin................................................................9 0 1 2 3 4

När du svarar, tänk på den vän som
du gett mest praktisk hjälp.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej

Inte en
enda gång

Mer sällan
än en gång
i månaden

Ungefär
1–3 gånger
i månaden

Ungefär
en gång
i veckan

Dagligen eller
flera gånger

i veckan

g) Vän ................................................................9 0 1 2 3 4
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71. Har du gett honom/henne ekonomiskt stöd under de senaste 12 månaderna? Hur mycket totalt?
Med ekonomiskt stöd avses att ge pengar för eller att delta i utgifter för bl.a. utbildning, anskaffningar eller resor.
Här avses varken lån eller arv.

När du svarar, tänk på den moster,
morbror eller kusin som du gett mest
ekonomiskt stöd.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej Nej Ja om ja:

Totalt
250 euro

eller mindre

Totalt
mer än

250 euro

Släktingar på mors sida

a) Moster................................................................9 1  2 1 2

b) Morbror ................................ 9 1  2 1 2

c) Kusin ................................................................9 1  2 1 2
När du svarar, tänk på den faster,
farbror eller kusin som du gett mest
ekonomiskt stöd.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej Nej Ja om ja:

Totalt
250 euro

eller mindre

Totalt
mer än

250 euro

Släktingar på fars sida
d) Faster ................................................................9 1  2 1 2

e) Farbror................................ 9 1  2 1 2

f) Kusin ................................................................9 1  2 1 2

När du svarar, tänk på den vän som
du har gett mest ekonomiskt stöd.

Ej i livet eller
en sådan
finns ej Nej Ja om ja:

Totalt
250 euro

eller mindre

Totalt
mer än

250 euro

g) Vän ................................................................9 1  2 1 2

72. Hur många nära vänner har du? Uppskatta hur många och skriv antalet på strecket.

_____

73. Hur många sådana släktingar har du som står dig nära?
Räkna inte med familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du. Uppskatta hur många och skriv antalet på strecket.

_____
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Åsikter om stöd och hjälp familjemedlemmar emellan

74. Följande påståenden gäller skyldigheterna familjemedlemmarna emellan. Vad anser du om dem?
Helt av
samma

åsikt

Delvis av
samma

åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Delvis av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

a) Det är far- och morföräldrarnas
skyldighet att sköta små barnbarn ................................1 2 3 4 5

b) Det är far- och morföräldrarnas
skyldighet att främja barnbarnens och
deras familjers ekonomiska trygghet................................1 2 3 4 5

c) Far- och morföräldrarna skall ta ansvar
för sina barnbarn om föräldrarna av
någon orsak inte kan göra det. ................................1 2 3 4 5

75. Också följande påståenden gäller skyldigheterna familjemedlemmarna emellan. Vad anser du om dem?
Helt av
samma

åsikt

Delvis av
samma

åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Delvis av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

a) Barnen skall ta ansvar för hjälpen till
sina föräldrar när föräldrarna behöver
hjälp och omsorg. ................................................................1 2 3 4 5

b) Det är naturligt att döttrarna har större
ansvar för vård av föräldrarna än
sönerna. ................................................................1 2 3 4 5

c) Föräldrarna skall kunna få bo hos sina
barn då de inte längre klarar av att bo
ensamma. ................................................................1 2 3 4 5

76. Hur tycker du att familjen och samhället borde fördela ansvaret i följande frågor?
Enbart

familjens
ansvar

I huvudsak
familjens
ansvar

Bådas
ansvar lika

mycket

I huvudsak
samhällets

ansvar

Enbart
samhällets

ansvar

a) Ekonomiskt stöd till åldringar ................................1 2 3 4 5

b) Hjälp till åldringar då det gäller
vardagssysslor som t.ex. städning
och klädtvättning ................................................................1 2 3 4 5

c) Vård av åldringar som t.ex. personlig
hygien, påklädning och matning. ................................1 2 3 4 5

77. Vad anser du om att stöda och hjälpa dina anhöriga?
Helt av
samma

åsikt

Delvis av
samma

åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Delvis av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

a) När jag hjälper en anhörig förväntar jag
mig att han/hon skall hjälpa mig när jag
själv behöver hjälp ................................................................1 2 3 4 5

b) Jag hjälper och stöder bara de anhöriga
som jag tycker om ................................................................1 2 3 4 5

c) Mina anhöriga kräver för mycket av mig ................................1 2 3 4 5
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Till slut

Avsikten är att undersökningen ska fortsätta både med preciserande intervjuer och med en ny undersöknings-
omgång i ett senare skede. De personer som deltar i intervjuerna väljs ut bland dem som gett sitt samtycke till
Statistikcentralen och Helsingfors universitet. Intervjuaren ställer fortsättningsfrågor utgående från dina svar på
den här blanketten. Vill du delta i fortsättningsundersökningen?

A.  Kan en intervjuare som befullmäktigats av
Helsingfors universitet kontakta dig inom
två år för att komplettera enkäten?
Ja ................................................................1
Nej ................................................................2

B.   Kan vi eventuellt upprepa denna enkät
med dig inom 5 år?

Ja ................................................................1
Kanske ................................................................2
Nej ................................................................3

Om du svarade "ja" på punkt A eller B, vilken är din kontaktinformation?

Namn: __________________________________________________________

Gatuadress: __________________________________________________________

Postnummer: ________________   Postkontor: ______________________________

E-postadress: __________________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________________

Adressuppgifterna ges bara vidare till dem som gör den kompletterande enkäten.

Om något som du tycker är viktigt inte kom med på blanketten, har du möjlighet att skriva ner det här:

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Återsänd blanketten i det bifogade returkuvertet till Statistikcentralen. Portot är betalt.


