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Hej! Jag är {INTVRS->NAME} från Taloustutkimus, god dag/afton. På uppdrag av Statens 
delegation för ungdomsärenden gör vi en undersökning om de ungas åsikter om frågor som gäller 
deras liv. Har du tid att besvara frågor? 
(INFORMATION TILL INTERVJUAREN: INTERVJUN TAR CA 15–20 MINUTER, VID BEHOV 
KOM ÖVERENS OM ETT NYTT SAMTAL) 
  
  
1 Kön (ANTECKNAS UTAN ATT FRÅGA) 
  
Kvinna 
Man 
  
  
Först ville jag ställa några bakgrundsfrågor innan vi går till de egentliga frågorna. 
  
1B  Först vill jag fråga dig: hur är gammal du? (ANTECKNA SOM ÅR) 
  
1C Vilket är postnumret där du nu bor? ________ 
  
2  Hur länge har du bott i den kommun där du nu bor? (i år) 
  
  
3  Vilken familjeform har du? Är du … 
(LÄS UPP, S)  
  
Ensamboende (även studentbostad med ensamt rum) 
Gift eller sambo, utan barn 
Gift eller sambo, med barn 
Ensamförsörjande 
Bor du hos dina föräldrar/din förälder/annan vårdnadshavare 
Bor du tillsammans med vänner eller syskon 
Annan familjeform 
Inget svar 
  
  
4  Vilka examina av de följande har du avlagt? 
(LÄS UPP, M) 
  
  
Studentexamen 
Yrkesinriktad grundexamen 
Yrkeshögskoleexamen 
Universitetsexamen 
Ingen av de nämnda 
Inget svar 
  
  
5  Studerar du för närvarande vid en läroinrättning eller är du i yrkesutbildning? 
  
Ja 
Nej 
Inget svar 



  
  
K6 FRÅGAS, OM SVARET VAR ”JA” TILL FRÅGA 5 
6  Är du för närvarande …? 
(LÄS UPP, S) 
  
I grundskola 
I gymnasium 
I yrkesläroanstalt på andra stadiet 
I yrkeshögskola 
I universitet 
Någon annanstans 
Kan inte säga 
  
  
7 Arbetar du för närvarande i lönearbete? (S) 
  
Ja 
Nej 
Kan inte säga 
  
  
K8 FRÅGAS, OM SVARET VAR ”JA” PÅ FRÅGA 7 
8  Hurudant arbetsförhållande har du? 
(LÄS UPP, S) 
  
Fastanställd i heldagsarbete 
Visstidsanställd i heldagsarbete 
Fastanställd i deltidsarbete 
Visstidsanställd i deltidsarbete 
Kan inte säga 
  
  
9  Vad är din huvudsakliga verksamhet för närvarande? Är du … 
(LÄS UPP, S) 
  
Skolelev eller studerande 
I lönearbete 
Företagare 
Arbetslös eller permitterad 
Något annat 
Inget svar 
  
  
K10 FRÅGAS, OM SVARET PÅ FRÅGA 9 VAR ”ARBETSLÖS ELLER PERMITTERAD” 
10  Hur länge har du nu i en följd varit arbetslös eller permitterad? Bedöm tiden i månader. 
  
Ca _____ mån 
  
  
11  Har du i något skede varit utanför arbetsliv och utbildning mera än två månader? (S) 
Ja 
Nej 
  
  



K12 FRÅGAS, OM SVARET VAR ”JA” PÅ FRÅGA 11 
12  Fick du arbetslöshetsersättning eller arbetsmarknadsstöd? (S) 
Ja  
Nej 
  
  
K13 a FRÅGAS OM SVARET VAR ”JA” PÅ FRÅGA 11 OCH OM SVARET VAR ”NEJ” PÅ FRÅGA 
K12 
13 a  Var du medveten om din möjlighet att få arbetslöshetsersättning eller arbetsmarknadsstöd? 
(S) 
Ja  
Nej 
  
  
K13 b FRÅGAS OM SVARET VAR ”JA” PÅ FRÅGA 11 (S) 
13 b Sökte du in till någon utbildning? 
Ja  
Nej 
  
  
K13 c FRÅGAS OM SVARET VAR ”JA” PÅ FRÅGA 11 
13  c Sökte du arbete? (S) 
Ja  
Nej 
  
  
K14 FRÅGAS OM SVARET VAR ”NEJ” PÅ FRÅGORNA 13 b OCH 13 c 
14 Var det ditt eget val att varken söka arbete eller ansöka om utbildning?  
Ja 
Nej 
  
  
15 Hur mycket anser du att man lär sig av följande i grundskolan och utbildningen på andra 
stadiet (dvs. gymnasiet eller yrkesskolan)? (S) 
(LÄS UPP SKALAN: 4=väldigt mycket, 3=mycket, 2=i viss mån, 1=inte alls) 
  
  

-          allmänbildning 

-          språkkunskap 

-          kreativitet 

-          internationalism 

-          tolerans 

-          målmedvetet arbete 

-          förmåga att fatta beslut 

-          koncentrationsförmåga 

-          social kompetens 

-          mediekunskap 

-          ekonomiska färdigheter 

-          färdigheter för samhällspåverkan 

-          färdigheter att påverka närmiljön 



-          miljömedvetenhet 

  

16 Hur viktiga anser du att följande färdigheter är för att klara sig i livet? (S) 
(LÄS UPP SKALAN: 4=mycket viktig, 3=viktig, 2=i viss mån viktig, 1=inte alls viktig) 

-          allmänbildning 

-          språkkunskap 

-          kreativitet 

-          internationalism 

-          tolerans 

-          målmedvetet arbete 

-          förmåga att fatta beslut 

-          koncentrationsförmåga 

-          social kompetens 

-          mediekunskap 

-          ekonomiska färdigheter 

-          färdigheter för samhällspåverkan 

-          färdigheter att påverka närmiljön 

-          miljömedvetenhet 

17 Hur viktig anser du att följande skolämnen är? (S) 

(LÄS UPP SKALAN: 4=mycket viktig, 3=viktig, 2=i viss mån viktig, 1=inte alls viktig) 

-          modersmål 

-          andra inhemska språket 

-          engelska 

-          franska 

-          tyska 

-          ryska  

-          spanska 

-          religion 

-          biologi 

-          geografi 

-          matematik 

-          fysik 

-          kemi 

-          historia 

-          bildkonst 

-          musik 

-          gymnastik 

18 Hur viktig orsak att studera är följande för dig? (S) 



(LÄS UPP SKALAN: 4=mycket viktig, 3=viktig, 2=i viss mån viktig, 1=inte alls viktig) 

  

-          för att få arbete 

-          för att bli fastanställd 

-          för att få ett intressant arbete 

-          för att få ledningsuppgifter 

-          för att få goda inkomster 

-          för att uppnå socialt anseende 

-          för att få en plats för vidarestudier 

  

  

19 Hur mycket tror du att följande frågor inverkar på möjligheterna att få arbete? (S) 

(LÄS UPP SKALAN: 4=väldigt mycket, 3=mycket, 2=i viss mån, 1=inte alls) 

-          begåvning 

-          uthållighet 

-          slumpen 

-          familjebakgrund 

-          förbindelser 

-          utbildning 

-          arbetserfarenhet 

-          yrkeskunskap 

-          motivation 

  
Härnäst ställer jag några frågor om lokala tjänster. 
  
  
20 Tänk dig en situation där kommunerna konkurrerar om i vilken kommun det är bra att bo och 
leva. Hur bedömer du att din nuvarande hemkommun eller hemstad klarar sig i en sådan 
konkurrens? (S) 
(LÄS UPP SKALAN: 5=mycket bra, 4=bra, 3=varken bra eller dåligt, 2=dåligt, 1=mycket dåligt) 
  
21  Vilka av de följande tjänsterna har du använt i din hemkommun eller hemstad? 
(LÄS UPP, M) 
  
  
Bibliotek 
Övriga kulturtjänster (t.ex. teater eller museer) 
Motions- och idrottstjänster 
Andra möjligheter till hobbyer 
Arbetsförmedling 
FPA 



Socialbyrån 
Församling 
Gymnasium eller yrkesskola 
Hälsovård 
Rådgivning för alkohol- och drogmissbruk 
Mentalvårdstjänster 
Elevvård (skolhälsovård, elevhandledare, kuratorer) 
Kollektivtrafik 
Ungdomsarbete 
Verkstad för arbetslösa unga 
Webb- och telekommunikationstjänster 
Kommunens tjänster på Internet 
  
K21 a FRÅGAS FÖR DE TJÄNSTER SOM HAR ANVÄNTS I FRÅGA 21 
21 a Har du använt tjänsten regelbundet? (S) 
Ja  
Nej 
  
  
K21 b FRÅGAS FÖR DE TJÄNSTER SOM HAR ANVÄNTS I FRÅGA 21 
21 b  Hur nöjd är du med tjänsten i fråga? (S) 
(LÄS UPP SKALAN: 5=mycket nöjd, 4=nöjd, 3=varken nöjd eller missnöjd, 2= missnöjd, 1=mycket 
missnöjd) 
  
  
K21 c FRÅGAS FÖR DE TJÄNSTER SOM INTE HAR ANVÄNTS I FRÅGA 21 
21 c Skulle du vilja använda tjänsten i fråga? (S) 
Ja  
Nej 
  
  
K21 d FRÅGAS FÖR DE TJÄNSTER SOM INTE HAR ANVÄNTS I FRÅGA 21 
21d Vet du var du kunde finna tjänsten i fråga? (S) 
Ja  
Nej 
  
  
K22 FRÅGAS BARA AV PERSONER UNDER 20 ÅR ->UPPGIFT FRÅN REGISTRET 
22 Hur nöjd är du med följande saker i din hemkommun eller hemstad? (S) 
(LÄS UPP SKALAN: 5=mycket nöjd, 4=nöjd, 3=varken nöjd eller missnöjd, 2=missnöjd, 1=mycket 
missnöjd, 0=INGEN ERFARENHET) 
  
  
Ungdomslokaler 
Antalet ungdomsarbetare 
Ungdomsledarnas verksamhet 
Ungdomsinformation     
Föreningsverksamheten 
Webbaserat ungdomsarbete 
Ungas påverkningsmöjligheter 
Utfärder, läger och evenemang 
Ungdomsarbetet i sin helhet 
  

23 Hur viktigt är det att det finns följande i din kommun eller stad? (S) 



(LÄS UPP SKALAN: 4=mycket viktigt, 3=ganska viktigt, 2=bara litet viktigt, 1=inte alls 
viktigt, 0=kan inte säga) 

Ungdomsarbetare 
Möjlighet att använda lägercentrer 
Ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper 
Verkstad för arbetslösa unga 
Lokaler för musikband och andra hobbyer 
Rådgivnings- och informationsställe för unga 
Eftermiddagsklubbar för skolelever 
Ungdomsgård och ungdomslokaler 
Ungdomsfullmäktige 
Möjlighet att använda webbmedier och Internet 
Möjlighet att samlas i lokaler inomhus under fria former 
Ungdomsarbetare på webben 
Rådgivning och stöd t.ex. vid problem med mental hälsa och livskontroll 
  

Härnäst ställer jag några frågor om lokala påverkningsmöjligheter 

24  Finns det i din kommun en påverkansgrupp för ungdomar, ungdomsfullmäktige eller någon 
annan grupp som representerar de unga? (S) 

1 Ja, det finns 
2 Nej, det finns inte 
3 Jag vet inte 
  
  
25  Har du påverkat planeringen och tjänsterna på ditt eget bostadsområde på följande sätt? 
(LÄS UPP, M) 

- Genom att delta i informationsmöten 
- Genom att kontakta tjänstemän 
- Genom att ta initiativ 
- Genom besvär som gäller planärenden 
- Genom att delta i någon invånarförenings verksamhet 
- Genom att underteckna upprop 
- Genom att delta i en diskussion om någon fråga (t.ex. på webben, på ett 
diskussionsmöte, i allmänhetens spalt) 
- Genom att delta i partiverksamhet 
- Genom att delta i någon påverkansgrupp för unga 
- Genom att delta i någon medborgarrörelse 
- Genom att delta i någon elevkårs verksamhet 
- Har inte deltagit på något sätt 
  

  
26 Känner du att du fått tillräckligt med information om möjligheterna att delta och påverka i din 
boendekommun? (LÄS UPP, S) 
1=inte alls tillräckligt, 5=tillräckligt 
  
27  Upplever du att du uppriktigt har kunnat påverka ärendena i din boendekommun? (LÄS UPP, 
S) 
1=inte alls tillräckligt, 5=tillräckligt 
  
28  Anser beslutsfattarna i din boendekommun, enligt din erfarenhet, att unga är betydelsefulla 
diskussionspartner eller opinionsbildare? (LÄS UPP, S) 
  



1=inte i några ärenden, 5=i alla ärenden 
  
  
FRÅGORNA 29–31 FRÅGAS BARA AV DEM SOM FYLLT 18 ÅR (ÅLDERN UR REGISTRET) 
29  Tänker du rösta i kommunalvalen i oktober? (LÄS UPP, S) 
Jag röstar säkert 
Jag röstar sannolikt 
Troligen röstar jag inte 
Jag röstar säkert inte 
  
  
30  Om kommunvalen skulle ordnas nu, vilket parti eller vilket partis kandidat skulle du 
uppleva som närmast för dig? (S) 
  

- Socialdemokratiska partiet 
- Samlingspartiet 
- Centern 
- Vänsterförbundet 
- Svenska folkpartiet 
- De gröna 
- Finlands kristdemokrater 
- Sannfinländarna 
- Något annat 
- Inget parti 
- Kan inte säga 
  

  
31 Om det vore möjligt att rösta på webben, hur tror du att det skulle påverka följande saker? (LÄS 
UPP, S) 
(5=Skulle klart öka, 4=Skulle öka i viss mån, 3=Ingen inverkan, 2=Skulle minska något, 1=Skulle 
klart minska) 
  
  

-          Din röstningsaktivitet 
-          De ungas röstningsaktivitet 
-          Finländarnas röstningsaktivitet i allmänhet 
  

  
32  Hur många timmar har du använt Internet under den senaste veckan? (i timmar) 
  
FRÅGAS OM SVARET PÅ FÖREGÅENDE FRÅGA VAR STÖRRE ÄN 0 
33 Vilka följande webbtjänster har du använt under den senaste veckan? 
(LÄS UPP, M) 
  

  
a)      Nätpoker och övriga penningspel 
b)      Virtuella spelvärldar (t.ex. World of Warcraft) 
c)      Sociala virtuella miljöer (t.ex. Habbo) 
d)      Övriga webbspel 
e)      Nätgemenskap (t.ex. IRC-galleri, Facebook) 
f)        Kommunala ungdomstjänster på webben (t.ex.Netari) 
g)      Övriga kommunala webbtjänster 

  
 
K34 FRÅGAS FÖR DE TJÄNSTER SOM HAR ANVÄNTS I FRÅGA 33 



34  Hur länge har du använt de nämnda tjänsterna? (I år) 
  
K35 FRÅGAS FÖR DE TJÄNSTER SOM HAR ANVÄNTS I FRÅGA 33 
35  Hur många timmar har du använt de nämnda tjänsterna under den senaste veckan? 
  
K36  FRÅGAS OM ÅTMINSTONE EN AV TJÄNSTERNA I FRÅGA 33 HAR ANVÄNTS 
36  Hur mycket pengar har du konsumerat på de nämnda tjänsterna under den senaste månaden? 
  

a)      Inga alls 
b)      1–5 euro 
c)      6–20 euro 
d)      21–100 euro 
e)      över 100 euro 

  
37  Hur nära känner du dig knuten till följande? (S) 
(LÄS UPP SKALAN: 5=mycket nära, 4=rätt nära, 3=varken nära eller löst, 2=rätt löst, 
1=mycket löst, 0=kan inte säga) 
  
  

a)      familjen 
b)      släkten 
c)      vännerna 
d)      skol-/arbetsgemenskapen 
e)      den nätgemenskap du använder mest 
f)        andra nätbekanta 
g)      din boendegemenskap (t.ex. grannarna) 
h)      stadsdelen eller byn 
i)        staden eller kommunen 
j)        församlingen/religiösa gemenskapen 
k)      kyrkan/trossamfundet 
l)        hobbyföreningen 
m)   någon annan fritidsförening 
n)      en medborgarorganisation 
o)      en viss region i Finland (t.ex. huvudstadsregionen, Kajanaland, Satakunda…) 
p)      det finländska samhället 
q)      de nordiska länderna 
r)       Europeiska unionen 
s)      Europa 
t)        det globala samfundet 

  
Hur intresserad är du av politik? (S) 
(LÄS UPP SKALAN: 4=mycket intresserad, i viss mån intresserad, bara litet intresserad, inte alls 
intresserad) 
  
39 Hur intresserad är du av kommunpolitik? (S) 
(LÄS UPP SKALAN: 4=mycket intresserad, i viss mån intresserad, bara litet intresserad, inte alls 
intresserad) 
  
  
40  Samhällssyn skildras ofta med olika dimensioner. Hur skulle du placera dig själv på följande 
dimensioner? (S) 
1=vänster, 2, 3, 4, 5=höger 
1=hård, 2, 3, 4, 5=mjuk 
1=landsbygdsinriktad, 2, 3, 4, 5=urban 
1=värdeliberal, 2, 3, 4, 5=värdekonservativ 



1=marknadsinriktad, 2, 3, 4, 5=för offentlig verksamhet 
1=individcentrerad, 2, 3, 4, 5=samhällscentrerad 
1=positiv till globalisering, 2, 3, 4, 5=negativ till globalisering 
  
  
41a  Hur mycket anser du att dina föräldrar och andra släktingar inverkar på … (S) (LÄS UPP 
SKALAN: 4=väldigt mycket, 3=mycket, 2=litet, 1=inte alls, 0=kan inte säga) 
  
- ditt yrkesval 
- dina hobbyn 
- din användning av rusmedel 
- din politiska inriktning 
  
41 b  Hur mycket anser du att dina kompisar inverkar på … (S) (LÄS UPP SKALAN: 4=väldigt 
mycket, 3=mycket, 2=litet, 1=inte alls, 0=kan inte säga) 
  
- ditt yrkesval 
- dina hobbyn 
- din användning av rusmedel 
- din politiska inriktning 
  
41 c  Hur mycket anser du att skolan inverkar på …(S) (LÄS UPP SKALAN: 4=väldigt mycket, 
3=mycket, 2=litet, 1=inte alls, 0=kan inte säga) 

- ditt yrkesval 
- dina hobbyn 
- din användning av rusmedel 
- din politiska inriktning 
  
41 d  Hur mycket anser du att medierna inverkar på … (S) (LÄS UPP SKALAN: 4=väldigt mycket, 
3=mycket, 2=litet, 1=inte alls, 0=kan inte säga) 
  
- ditt yrkesval 
- dina hobbyn 
- din användning av rusmedel 
- din politiska inriktning 
  
41 e  Och hur mycket anser du att samhället inverkar på … (S) (LÄS UPP SKALAN: 4=väldigt 
mycket, 3=mycket, 2=litet, 1=inte alls, 0=kan inte säga) 

- ditt yrkesval 
- dina hobbyn 
- din användning av rusmedel 
- din politiska inriktning 
  
42 Om det skulle vara fråga om en viktig sak, skulle du vara färdig att göra följande saker? (LÄS 
UPP SKALAN, S) 
(1 ja säkert, 2 kanske, 3 knappast, 4 säkert inte, 5 kan inte säga) 
Delta i en strejk på arbetsplatsen eller i skolan? 
Delta i en betalnings- eller köpbojkott? 
Använda våld mot politiska beslutsfattare? 
Skriva en insändare. 
Underteckna ett upprop eller en adress? 
Själv samla namn till ett upprop? 
Delta i ockupation av en byggnad? 



Ta kontakt med någon politiker? 
Ansluta dig till medlem eller vara medlem i ett politiskt parti? 
Delta i en offentlig demonstration i Finland? 
Ställa upp som kandidat i ett val? 
Delta i en demonstration i samband med en internationell konferens? 
Utföra valarbete för din kandidat? 
  
  
42  Vad anser du om följande påståenden? (S) 
(LÄS UPP SKALAN: 5=instämmer fullständigt, 4=instämmer, 3=varken instämmer eller instämmer 
inte, 2=instämmer inte, 1=instämmer absolut inte) 
  
  
- När viktiga frågor ska beslutas ska man alltid ordna en kommunal folkomröstning 
- Jag vore färdig att betala mera för de kommunala tjänster jag använder, om beskattningen lindras 
- Jag anser att det är en bra sak, om de kommunala tjänsterna måste konkurrera med privata 
tjänsteproducenter 
- Kommundirektören eller borgmästaren borde väljas genom direkt folkvald 
- Jag skulle vara färdig för höjd kommunalskatt, om medlen riktades till att förbättra de kommunala 
tjänsterna 
- Huvudstadsregionens kommuner bör slås samman 
- Det finns för många kommuner i Finland 
- Jag understöder vägtullar eller trängselavgifter till de större städerna 
- Kommunen ska själv producera de viktigaste välfärdstjänsterna 
- Kommunen eller staden bör utfärda rekommendationer för barnens hemkomsttider 
- Det är bra att skolorna specialiseras (t.ex. på naturvetenskaper, sport …??) 
  
  
43  Hur stora anser du att dina möjligheter är att inverka på följande saker? (LÄS UPP, S) 
(1=ingen inverkan, 5=stor inverkan, 6=gäller inte dig) 
  
Din bostadssituation 
Ditt val av utbildning 
Ditt yrkesval 
Din ekonomiska välfärd 
Det politiska beslutsfattandet 
Frågor som gäller ditt bostadsområde 
Hurdant ditt liv blir som helhet 
  
  
44  Hur viktigt anser du att följande frågor är i ditt liv? (S) 
  
(LÄS UPP SKALAN: 4=mycket viktig, 3=rätt viktig, 2=inte särskilt viktig, 1=inte alls viktig, 0=kan 
inte säga) 
  
Eftersträva en god position och anseende i samhället? 
Aktiv verksamhet i samhälleliga organisationer? 
Möjlighet att resa och se främmande kulturer? 
Tid att umgås med vänner och kompisar? 
Tid att umgås med familjen och dina anhöriga? 
Studier och skolframgång? 
Verksamhet för att skydda naturen och miljön? 
Respektera traditionella värden? 
Ta ansvar för världens framtid? 
Fritidsintressen (motion, sport och kulturintressen)? 



Festa och ha roligt? 
Sköta om sig och sin kondition? 
Ha framgång i en hobby? 
Pengar 
  

         
45  Hur mycket osäkerhet eller otrygghet upplever du på grund av följande saker? (LÄS UPP, S) 
(5=väldigt mycket, 4=rätt mycket, 3=varken mycket eller litet, 2=rätt litet, 1=väldigt litet, 0=kan inte 
säga) 
  

a.     studier 
b.     komma in i arbetslivet 
c.     familjemedlemmars säkerhet och välfärd 
d.     egna inkomster 
e.     otrygghet i boendemiljön 
f.      det världspolitiska läget 
g.     ökande invandring 
h.     de rådande värderingarna i samhället 
i.       den klimatförändring som beror på människan 
j.       epidemier (t.ex. fågelinfluensa) 
k.      internationell terrorism 
l.       världsekonomin 
m.    energitillgångarna 
  

  
46  Slutligen framför jag några frågor om framtiden. Hur ställer du dig till följande frågor? 
(LÄS UPP, S) 
(5=mycket optimistiskt, 4=optimistiskt, 3=varken optimistiskt eller pessimistiskt, 2=pessimistiskt, 
1=mycket pessimistiskt) 
  
Din framtid 
Finlands framtid som boendeland 
Världens framtid i sin helhet 
  
  
Du blev intervjuad av xx från Taloustutkimus. Tack för dina svar och god fortsättning på 
dagen/kvällen. 
  
 


