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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.



Ungdomsbarometern 2018    Haastattelulomake 
”Påverkan och makt i Europa” 
 
 
BAKGRUNDFRÅGOR 
Hej! Jag är (namn) från XXX. God morgon/dag/kväll! Vi har fått i uppdrag av Statens ungdomsråd att undersöka hur 
ungdomar själva ser på frågor som handlar om deras eget liv. Temat för vår undersökning är Europa och samhällelig 
påverkan. Det tar ungefär 20 minuter att svara på våra frågor. Skulle du ha tid för det just nu?    
 
Alla svar är konfidentiella och anlyseras för statistiska ändamål. Det innebär att resultaten kommer att publiceras så 
att man inte kan identifiera enskilda svar. (TILL INTERVJUAREN: INTERVJUN RÄCKER CA 20 MINUTER; KOM VID BEHOV 
ÖVERENS OM NÄR DU KAN RINGA UPP PÅ NYTT) 
 
BAKGRUNDSFAKTORER  
 
B1 Kön (fråga) 

a) Kvinna  
b) Man 
c) Annat 
d) Vill inte svara / vet inte 

 
B2 Ålder (år) (FRÅGA BARA OM DET INTE FRAMGÅR UR BEFOLKNINGSREGISTRET) 
 
B3 I vilken kommun bor du just nu? (FRÅGA BARA OM DET INTE FRAMGÅR UR BEFOLKNINGSREGISTRET) 
 
B4 Vilket är ditt modersmål? (DET HÄR KAN DU OCKSÅ FÅ REDA PÅ UR BEFOLKNINGSREGISTRET) 

a) Finska 
b) Svenska  
c) Något annat, vilket? 

 
Så till själva frågorna… 
 
F1 Hur intresserad är du av politik? 
(4=mycket intresserad, 3 = delvis intresserad, 2 = bara lite intresserad, 1 = inte alls intresserad, 99 = vet inte) 
 
 
F3a Hur mycket du litar på olika institutioners…(du litar mycket, i någon mån, lite eller inte alls)?  

a) rättsväsendet 
b) företag 
c) banker 
d) Republikens president 
e) Europeiska Unionen 
f) Kommunal-/stadsfullmäktige 
g) riksdagen 
h) Europeiska ekonomiska och monetära unionen   
i) polisen 
j) försvarsmakten 
k) kyrkan 
l) fackföreningarna 
m) kommunala tjänsteinnehavare och statstjänstemän   
n) de politiska partierna 
o) regeringen 

 
FRÅGORNA F4a OCH F5 a och b STÄLLS BARA TILL PERSONER SOM FYLLT 17 ÅR OCH ÄR FINSKA MEDBORGARE 
(ÅLDERN HITTAS I BEFOLKNINGSREGISTRET) 
 
F4 Tänker du rösta i nästa EU-val, som antagligen ordnas i april 2019? 



 
F5a Tänker du rösta i riksdagsvalet som antagligen ordnas i april 2019? 
(jag röstar helt säkert  / jag röstar antagligen / Jag röstar antagligen inte / Jag röstar absolut inte / Jag vet inte) 
 
F5b Om det skulle bli riksdagsval nu; så vilket parti eller en kandidat för vilket parti skulle du i så fall närmast 
identifiera dig med?   

a) Samlingspartiet 
b) SDP 
c) Centern 
d) De Gröna 
e) Vänsterförbundet 
f) Sannfinländarna 
g) SFP 
h) Finlands kristdemokrater 
i) Blå framtid 
j) Något annat parti/ Någon annan kandidat 
k) Inget parti/Ingen kandidat 
l) Vet inte 

 
EUROPA  
 
F6 Hur starkt upplever du att Europa är   
( 1= inte alls, 2, 3, 4, 5= absolut ) 

a) en geografisk region   
b) en värdegemenskap 
c) Europeiska Unionen   
d) en ekonomisk union   

F7 Finland förbereder sig för ordförandeskapet för Europeiska Unionen. Hur viktigt tycker du det är att 
Finland inom ramen för den Europeiska Unionen påverkar följande frågor?  
(1 Väldigt viktigt, 2 Ganska viktigt, 3 Inte så viktigt, 4 Inte alls viktigt, 99 Vet inte) 

a) Miljövård 
b) Att främja sysselsättningen   
c) Jämställdhet mellan könen   
d) Fredsarbetet 
e) Att utveckla EU till en förbundsstat    
f) Att motarbeta internationell brottslighet   
g) Att värna om de mänskliga rättigheterna   
h) Att trygga ett livkraftigt jordbruk i Finland    
i) Att förbättra relationerna mellan EU och Ryssland   

 
F8 Vad anser du om följande påståenden (4=helt av samma åsikt, 3=delvis av samma åsikt, 2=delvis av annan åsikt, 
1=helt av annan åsikt, 99=vet inte) 

a) Finland borde öka sitt inflytande inom EU. 
b) Integrationen inom EU: har redan gått för långt.    
c) Det har visat sig vara till vår fördel att Finland är medlem i EU.   
d) Jag har mycket gemensamt med unga i min ålder i andra EU-länder.   
e) Jag är redo att ”stänga gränserna” till Finland också om det skulle betyda att mina egna resor utomlands 

skulle begränsas.   
f) Det är viktigt att folk får resa fritt och bekanta sig med andra kulturer.   
g) EU borde grunda en egen armé.   
h) Finland borde gå med i Nato.    



i) Värnplikten borde också omfatta kvinnor.   

SAMHÄLLELIG PÅVERKAN 
  
F9 Har du deltagit i politisk verksamhet förra året?  (JA / NEJ/ VET INTE) 
  
F10 Och har du under förra året försökt påverka samhälleliga frågor som är viktiga för dig själv på något annat 
sätt?     (JA / NEJ/ VET INTE) 
  
K11 Hur mycket tycker du man kan påverka med hjälp av följande metoder?   
(5 = väldigt mycket / 4 = ganska mycket / 3 = ganska lite / 2 = väldigt lite eller 1 = inte alls / 99 = vet inte) 

a. Genom att rösta   
b. Genom att låta bli att rösta   
c. Genom att ställa upp i val   
d. Genom att aktivt delta t.ex. i ungdomsparlamentet eller en förening   
e. Genom att demonstrera.   
f. Genom våld 
g. Genom att debattera politiska frågor i sociala medier eller på olika webbforum   
h. Påverkan genom köpbeslut    

(varje form av påverkan i F11 efterfrågas skilt för sig nedan, utom ifall svaret varit ”1=inte alls”) 
F12 Har du påverkat genom att… (ja, ofta, ja, ibland, nej, kan inte säga) 
 
POPULISM  
 
F13 Håller du med om följande påståenden eller är du av annan åsikt?  
(5= helt av samma åsikt, 4= delvis av samma åsikt, 3=varken av samma eller annan åsikt, 2= delvis av annan åsikt, 1= 
helt av annan åsikt, 99=vet inte) 

a) Jag tycker att jag förstår de viktigaste politiska frågorna i vårt land.    
b) De flesta politiker bryr sig inte om folket.    
c) De flesta politiker är pålitliga. 
d) Politikerna är Finlands största problem.   
e) Det är folket och inte politikerna som borde fatta de viktigaste politiska besluten.     
f) De flesta politiker bryr sig bara om att slå vakt om att gynna rika och inflytelserika personer.   
g) Det finns inget parti som driver mina intressen.   
h) Alla konflikter kan lösas genom dialog.   
i) Unga bör få lära sig konfliktlösning. 
j) Fred handlar om vilja.   

 
F15 Hur viktigt tycker du följande faktorer är för att en person ska vara en äkta finländare?   (4=Mycket viktigt, 3= 
Ganska viktigt, 2=Inte så viktigt, 1= Inte alls viktigt, 99= Vet inte 
Personen ska… 
 

a) vara född i Finland. 
b) ha sina släktrötter i Finland.   
c) kunna tala finska eller svenska..   
d) följa seder och bruk i vårt land.   

 INVANDRING  
 
F16 Håller du med om eller är du av annan åsikt? (5= helt av samma åsikt, 4= delvis av samma åsikt, 3=varken av 
samma eller annan åsikt, 2= delvis av annan åsikt, 1= helt av annan åsikt, 99=vet inte) 
 



a) Det vore bra om det kom fler utlänningar till Finland.  
b) Om jag var arbetsgivare och var tvungen att välja mellan två lika kompetenta arbetssökande skulle jag välja 

den som var infödd finländare  
c) Utlänningarna har berikat kulturen i Finland.   
d) Många utlänningar kommer bara till Finland för att använda våra skattepengar.   
e) Finländska ungdomar borde resa runt mer i andra länder.   

VÄRDEN  
 
F17 Hur viktiga är följande frågor för dig? (5=väldigt viktigt, 4=ganska viktigt, 3=inte så viktigt, men inte heller 
likgiltigt, 2=ganska likgiltigt, 1= helt likgiltigt, 9=vet inte)  
 

a) materiell välfärd 
b) den nationella säkerheten   
c) fosterländskhet 
d) demokrati   
e) jämlikhet  
f) frihet 
g) hälsan 
h) respekten för naturen  
i) de mänskliga rättigheterna 
j) fred 
k) att lära sig främmande språk  

F18 För att kartlägga en persons samhällssyn lyfter man ofta fram olika aspekter. Var skulle du själv placera dig 
ifråga om följande indelningar?     

a) 1 = vänster, 2, 3, 4, 5 = höger 
b) 1 = värdeliberal, 2, 3, 4, 5 = värdekonstervativ 
c) 1= religiös, 2, 3, 4, 5 = icke religiös 
d) 1=rasistisk, 2, 3, 4, 5 = inte alls rastistisk 
e) 1=radikali, 2, 3, 4, 5 = moderat 

 
OSÄKERHET OCH OTRYGGHET 
 
F19 Hur mycket osäkerhet eller otrygghet upplever du på grund av följande saker?   
(5=väldigt mycket, 4=ganska mycket, 3=varken mycket eller lite, 2=ganska lite, 1=väldigt lite eller inte alls, 99=ve tinte) 
 

a) det världspolitiska läget   
b) det ökade antalet invandrare   
c) klimatförändringen människan förorsakar   
d) internationell terrorism   
e) framtiden för våra välfärdstjänster   
f) ett militärt angrepp på Finland   
g) massförstörelsevapen (t.ex. kärnvapen) 
h) en utvidgning av EU   
i) att EU faller sönder    
j) konflikter mellan religioner   
k) rasistiskt våld   
l) växande ojämlikhet i Finland   
m) utslagningen av unga   



FRÅGOR SOM HANDLAR OM STATENS UNGDOMSRÅDS UPPFÖLJNINGSINDIKATORER     
 
F20 Hur ser du på följande frågor?    
(5=mycket optimistiskt, 4=optimistiskt, 3=varken optimistiskt eller pessimistiskt, 2= pessimistiskt, 1=mycket 
pessimistiskt) 

a) Din egen framtid   
b) Framtiden för din egen hemort    
c) Finlands framtid som hemvistland 
d) Europas framtid   
e) Världens framtid, överlag   

F21A Har du själv NÅN GÅNG upplevt att du blivit diskriminerad? 
(1 = ja, ofta / 2 = ibland / 3 = nej/ vet inte) 
 
F21B STÄLL FRÅGAN BARA TILL DEM SOM NÅN GÅNG DISKRIMINERATS; DVS: OM F10A = 1 ELLER 2) 
 
F21B När har du upplevt att du blivit diskriminerad? (välj ett av alternativen) 
 
1 = Jag blir det fortfarande / 2 = Under de senaste tolv månaderna / 3 = För 1–5 år sen, 4 = Det är längre än så sen dess 
 
ATT RESA OCH ATT BO UTOMLANDS   
 
F22a Har du nån gång varit utomlands? (ja/nej) 
 
F22b STÄLL FRÅGAN BARA OM K22a ÄR JA 
 
F22B I hur många länder har du varit?   
(1 =  färre än fem / 2 = 5–10 / 3 = 11–20, 4  = fler än 20)  
 
F23 Har du bott utanför Finland? (ja/nej) 
 
F24 Har du jobbat, praktiserat eller varit utbyteselev i ett annat EU/EES-land? (ja/nej)  
 
Till sist ännu några bakgrundsfrågor. 
 
 
B5 I hur hög grad känner du att du är... (4 = mycket, 3 = delvis, 2 = lite, 1 = inte alls, 99 = vet inte) 

a) finländare 
b) ortsbo (t.ex. tammerforsare osv.) 
c) bybo eller invånare i din stadsdel  
d) invånare i ditt landskap   
e) nordbo   
f) europé 
g) världsmedborgare 
h) mångkulturell   
i) invandrare   
j) utlänning 

 
B7 Vilket alternativ passar bäst in på ditt hushåll? RÄKNA UPP 

a) Jag bor ensam 
b) Jag bor i en studentbostad med flera andra/jag bor med en kompis  
c) Gift eller sambo, inga barn   
d) Gift eller sambo, har barn 
e) Ensamförsörjare 
f) Jag bor med båda mina föräldrar (även foster- eller adoptivföräldrar, bonusförälder) 
g) Jag bor med en av mina föräldrar (även foster- eller adoptivförälder) 



h) Jag bor turvis hos mina föräldrar  
i) Något annat  

 
B8 Din mammas utbildningsnivå? RÄKNA UPP, ANTECKNA HÖGSTA 

a) Yrkesexamen   
b) Institutnivå eller studentexamen   
c) Högskoleexamen   
d) Ingen examen 
e) Jag vet inte 

 
B9 Din pappas utbildningsnivå? RÄKNA UPP, ANTECKNA HÖGSTA 

a) Yrkesexamen   
b) Institutnivå eller studentexamen   
c) Högskoleexamen  
d) Ingen examen 
e) Jag vet inte 

 
B10 Om du tänker på tiden när du gick i grundskolan - var din familj i kontakt med barnskyddet då? (nej / ja / vet 
inte) 
 
Ännu några bakgrundsuppgifter: 
 
B11 Hur stora inkomster har ditt hushåll, uppskattningsvis? (Förklara vid behov: i den här undersökningen avser vi 
med hushåll sådana personer som bor och äter tillsammans eller som på annat sätt använder sina inkomster 
tillsammans.)  
(Bedöm på skalan 1–10 där 1 = små inkomster – 5 = medelnivå – 10 = goda inkomster.) 
 
B12 Studerar du just nu vid en läroanstalt eller deltar du i yrkesutbildning?   

a) Ja  
b) Nej  
c) VET INTE 

 
OM PERSONEN STUDERAR T10=a 
B13 Är du just nu...? RÄKNA UPP 

a) I grundskolan 
b) I gymnasiet 
c) Yrkesutbildning 
d) I en yrkeshögskola 
e) På universitet 
f) Någon annanstans 
g) Vet inte 

 
B14 Vilka av följande examina har du avlagt? (STÄLL FRÅGAN BARA TILL DEM SOM FYLLT 18 ÅR) 
RÄKNA UPP; ANTECKNA ALLA SVARSALTERNATIV 

a) Studentexamen 
b) Yrkesexamen   
c) Yrkeshögskoleexamen   
d) Universitetsexamen 
e) Ingen av ovan nämnda examina 
f) Inget svar 

 
B15 Är du just nu i avlönat arbete? 

a) Ja 
b) Nej 
c) Vet inte 

 
B16 Vad gör du huvudsakligen just nu? Är du … (RÄKNA UPP) 



a) Elev eller studerande   
b) I avlönat arbete 
c) Företagare 
d) Arbetslös 
e) Föräldraledig 
f) På en ungdomsverkstad, i yrkesstart, arbetspraktik eller arbetsprövning   
g) Något annat, vad?___________  
h) Inget svar 

 
STÄLL FRÅGAN OM SVARET PÅ T14 VAR ”ARBETSLÖS” 
B17 Hur länge har du varit arbetslös utan avbrott? Ge en uppskattning i månader. 
Cirka ______  månader 
 
B18  
a) I vilket land är du född? ____  Förhandskoder åtminstone: Finland, Sverige, Ryssland, Estland 
(b STÄLLS OM PERSONEN ÄR FÖDD UTANFÖR FINLAND, c, d och e ställs till alla) 
b) Vilket år flyttande du till Finland? (vid behov senast du flyttade hit])________ 
c) Är du finsk medborgare? (ja / nej / vet inte) 
d) I vilket land är din mamma född? ________  
e) I vilket land är din pappa född? ________  
 
Nu är intervjun klar. Tack så mycket för hjälpen! 


