K YSELYLOMAKE
Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa
FSD2592 Nuorisobarometri 2010
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Q UESTIONNAIRE
This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:
FSD2592 Finnish Youth Survey 2010
If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.
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UNGDOMSBAROMETER 2010-05-03
"UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK"

FRÅGEFORMULÄR

Hej! Jag är {INTVRS->NAME} från ??, 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?
T1 Kön (ANTECKNAS UTAN ATT FRÅGA)
Kvinna
Man
Först skulle jag vilja ställa några bakgrundsfrågor innan vi övergår till de egentliga frågorna.
(T2 KAN LÄMNAS BORT OM FÖDELSEÅRET FÅS FRÅN REGISTRET)
T2 Först skulle jag vilja veta din ålder (ANTECKNA SOM ÅR)
(T3 KAN LÄMNAS BORT OM HEMKOMMUNEN FÅS FRÅN REGISTRET)
T3 Vilket är din nuvarande boningsplats postnummer?________
T4 Hurudan är din familjeform? Är du...
a) Bor du hos dina föräldrar/din förälder/annan vårdnadshavare
b) Ensamboende (även studentbostad med ensamt rum, eller tillsammans med vänner eller
syskon)
c) Gift eller sambo, utan barn
d) Gift eller sambo, med barn
e) Ensamförsörjande
f) Annan familjeform
g) Kan inte säga
T5 Vilka av följande examina har du slutfört?
(MAN KAN VÄLJA FLERA)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Studentexamen
Yrkesinriktad grundexamen
Institutexamen
Yrkeshögskoleexamen
Universitetsexamen
Inget av de nämnda
Kan inte säga

T6 Vad är din huvudsakliga verksamhet för närvarande? Är du …
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Skolelev eller studerande
I lönearbete
Företagare
Arbetslös eller permitterad
Föräldraledig
Något annat
Kan inte säga
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T7 FRÅGAS OM T6 = a
T7 Är du för närvarande …?
a) I grundskola
b) I gymnasium
c) I yrkesläroanstalt på andra stadiet
d) I yrkeshögskola
e) I universitet
f) Någon annanstans
g) Kan inte säga
T8 FRÅGAS OM T6 = b)
T8A Hurudant arbetsförhållande har du?
a) heldagsarbete eller
b) deltidsarbete
T8B Är ditt arbetsförhållande
a) Stadigvarande
b) Tidsbundet
T9A Hör du till den evangelisk lutherska kyrkan?
(ja / nej / kan inte säga)
(OM T9A=NEJ)
T9B Hör du till någon annan religion eller trossamfund?
(ja / nej / kan inte säga)
(OM T9B=JA)
T9C Vilket trossamfund?
OM FLERA ÄN EN, ANTECKNAS DET SOM DEN SVARANDE UPPLEVER VARA NÄRMAST SIG
SJÄLV
Ortodoxa kyrkan
Katolska kyrkan
Jehovas vittnen
Frikyrkan
Islam
Judendom
Österländska religioner (såsom hinduism, buddhism, jainism)
Annan, vilken_____
T10
a) Vad är ditt modersmål? ___
b) Vilka övriga språk talar du (rangordna enligt kunskapsnivå, max 3)?_______, _______,
_________
c) I vilket land är du född? ____
(d FRÅGAS OM FÖDD UTANFÖR FINLAND)
d) Vilket år har du flyttat till Finland? (vid behov det senaste flyttåret) ________
e) Är du finsk medborgare? (ja / nej / kan inte säga)
f) I vilket land är din mamma född? ________
g) I vilket land är din pappa född? ________
h) Vad är din mammas modersmål?___
i) Vad är ditt pappas modersmål? ____
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T11 FRÅGAS OM MODERSMÅLET I REGISTRET ÄR NÅGOT ANNAT ÄN FINSKA ELLER
SVENSKA ELLER T10I ÅTMINSTONE NÅGOT AV PUNKTERNA c,e,f,g,h ELLER i NÅGOT ANNAT
ÄN FINSKA
i vilken utsträckning upplever du dig vara... (4 = Mycket, 3 = ganska mycket, 2 = lite, 1 = inte alls, 99
= kan inte säga)
a) finländare
b) utlänning
c) invånare i din egen hemorts (t.ex tammerforsare osv.)
d) europeisk
e) världsmedborgare
f) mångkulturell
g) invandrare
h) en person med invandrarbakgrund
i) något annat, varför? _____

(De egentliga frågorna börjar här)
OSÄKERHET OCH OTRYGGHET
1 Hur mycket osäkerhet eller otrygghet upplever du på grund av följande saker? (RÄKNA UPP)
(5=mycket, 4=ganska mycket, 3=varken mycket eller lite, 2=ganska lite, 1=ytterst lite eller inte alls,
99=kan inte säga)
1) studier
2) komma in i arbetslivet
3) familjemedlemmars säkerhet och välfärd
4) egna inkomst
5) otrygghet i boendemiljön
6) fysiskt våld riktat mot dig själv
7) psykiskt våld riktat mot dig själv
8) sexuellt våld riktat mot dig själv
9) egen ensamhet
10) egen marginalisering
11) den egna hälsan
12) den egna framtiden
2 Hur mycket osäkerhet eller otrygghet upplever du på grund av följande saker? (RÄKNA UPP)
(5= mycket, 4= ganska mycket, 3= varken mycket eller lite, 2= ganska lite, 1= ytterst lite eller inte
alls, 99= kan inte säga)
1) det världspolitiska läget
2) det ökande antalet invandrare
3) de rådande värderingarna och attityderna i samhället
4) den klimatförändring som förorsakas av människan
5) epidemier (såsom svininfluenssa)
6) internationell terrorism
7) världsekonomin
8) energitillgångarna
9) välfärdstjänsternas framtid
10) militärt angrepp mot Finland
11) brott riktade mot datanätet
12) miljökatastrofer
13) förorening av miljön
14) massförstörelsevapen (t.ex kärnvapen)
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15) befolkningsökningen i världen
16) globaliseringen av ekonomin
17) utvidgningen av EU
18) Ryssland
19) islam
20) konflikter religioner emellan
21) rasistiskt våld
22) växande klyfta mellan finländare
23) försvagning av gemenskapskänslan
24) åldrande befolkning
25) marginalisering av unga
ATTITYD DIMENSIONER
3 Samhällssyn skildras ofta med olika dimensioner. Hur skulle du placera dig själv på följande
dimensioner? Du kan välja vilket värde från ett till fem som helst som passar dig bäst.
a)
1 = vänster, 2, 3, 4, 5 = höger
b)
1 = fosterländsk, 2, 3, 4, 5 = icke fosterländsk
c)
1= religiös, 2, 3, 4, 5 = icke religiös
d)
1 = grön (betonar miljövärden), 2, 3, 4, 5 = icke grön (betonar inte
miljövärden)
e)
1 = värdeliberal, 2, 3, 4, 5 = värdekonservativ
f)
1 = marknadsinriktad, 2, 3, 4, 5 = för offentlig verksamhet
g)
1 = idealist, 2, 3, 4, 5 = realist
4 Även personliga egenskaper kan beskrivas med olika dimensioner. Hur skulle du placera dig på
följande dimensioner? Du kan välja vilket värde från ett till fem som helst som passar dig bäst.
a)
1 = anpassar sig mycket bra, 2, 3, 4, 5 = anpassar sig mycket dåligt
b)
1 = tolerant, 2, 3, 4, 5 = intolerant
c)
1= aggressiv, 2, 3, 4, 5 = icke aggressiv
d)
1 = pessimist, 2, 3, 4, 5 = optimist
e)
1 = heterosexuell, 2, 3, 4, 5 = homosexuell
f)
1 = social, 2, 3, 4, 5 = associal
ÅSIKTER OM LANDETS FÖRSVAR
5A Vilket av följande är enligt dig den bästa grunden för Finlands försvarssystem?:
a) allmän värnplikt (alla tjänstedugliga kallas till uppbåd)
b) selektiv värnplikt (enbart en del av årskullen kallas till uppbåd)
c) frivillig beväringstjänst
d) yrkesarmé
e) ingen armé alls
5B Om 5A = b) > borde valet till militärtjänst ske på basen av
a) lämplighet eller
b) lottning
5C Om 5A = a) eller b) > borde militärtjänst beröra
a) endast män
b) endast kvinnor
c) båda könen?
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5D Om 5A = c) > borde frivillig tjänstgöring gälla för
a) män enbart
b) kvinnor enbart
c) båda könen?
(FRÅGORNA 7–14 ENDAST FÖR FINSKA MEDBORGARE, T10 e = ja)
(ENDAST FÖR KVINNOR)
7 Har du själv avtjänat eller tänkt avtjäna frivillig värnplikt?
(ja / nej / kan inte säga)
(ENDAST FÖR MINST 17-ÅRIGA MÄN, OCH KVINNOR, VARS FRÅGA 7 = JA)
8 Har du avtjänat värnplikt?
a) ja
b) nej
c) jag har börjat, men avbrutit
d) kan inte säga
(ENDAST OM FRÅGA 8 = b eller c)
9 Har du avtjänat civiltjänstgöring?
a) ja
b) nej
c) kan inte säga
(OM FRÅGA 8 = a)
10 Var du i armén
- 6 månader
- 9 månader
- 12 månader
(OM15–16-ÅRIG ELLER OM 8 = b eller c)
11A Tänker du avtjäna
a) värnplikt
b) civiltjänstgöring
c) ingendera
d) kan inte säga
(Om 11A= c)
11B varför?
a) du har befriats från tjänstgöringen
b) du har vägrat att tjänstgöra
12 Hur mycket av följande saker inverkar/inverkade på ditt beslut mellan värnplikt och civiltjänst? (4
= väldigt mycket / 3 = mycket / 2 = litet / 1 = inte alls /99 = kan inte säga)
a) fosterländskhet
b) pliktkänsla
c) den egna släktens eller familjens krigshistoria
d) föräldrarnas åsikter
e) far- eller morföräldrarnas åsikter
f) partnerns eller äkta makes/makas åsikter
g) andras kompisars och egna vänners åsikter
h) viljan att komma lätt undan
i) faktorer förknippade till den egna ekonomin
j) faktorer förknippade till eget utseende eller egen stil
k) inkvarteringsomständigheter
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l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

vapenanvändning
rädslotillstånd
tjänstgöringens längd
fysisk ansträngning
stärkande av konditionen
möjligheten att få jobb och göra karriär i framtiden
etiska orsaker
religiösa orsaker

ERFARENHETER KOPPLADE TILL BEVÄRINGSTJÄNSTEN (FRÅGAS OM FRÅGA 8 = a)
13 Hur passar följande påståenden ihop med din egen erfarenhet av värnplikt?
(4=instämmer fullständigt, 3=instämmer, 2=instämmer inte , 1=instämmer inte alls, 99=kan inte säga)
a) Min fysiska kondition förbättrades under tjänstgöringen
b) Mitt psykiska välmående förbättrades under tjänstgöringen
c) Jag lärde mig sociala färdigheter i armén
d) Jag lärde mig ledarskapsfärdigheter i armén
e) Jag har haft nytta av det jag lärt mig armén i livet
f) Jag upplevde tjänstgöringen som något meningsfullt
g) Beväringstjänsten var en besvikelse för mig
h) I armén jag fick vänner som jag fortfarande är i kontakt med
i) Dagsprogrammet var i allmänhet effektivt organiserat
j) Utbildningsmetoderna var ändamålsänliga
k) Stridsövningarna var oftast intressanta
l) Jag skulle ha viljat pröva min uthållighetsförmåga och mina "gränser" i ännu tyngre övningar
m) Beväringstjänsten var fysiskt sett för tung för mig
n) Beväringstjänsten var psykiskt sett för tung för mig
o) Beväringstjänsten väckte en bestående gnista för motionsintresset, som fortsätter i reserven
p) Några väldigt positiva saker fäste sig i minnet efter beväringstiden.
q) Beväringstiden stärkte mitt självförtroende
r) Jag hade avtjänat värnplikten även om den hade varit frivillig
(FRÅGAS OM FRÅGA 8 = a)
14 Det kallas pennalism om ledarna eller de äldre beväringarna överskrider deras lagliga kompetens
genom att låta beväringarna utföra osakligheter som kränker dessas människovärde
Hur många gånger råkade du personligen ut för dylik pennalism?
a) inte en enda gång
b) en gång
c) två gånger
d) några gånger
e) rätt ofta eller ofta
f) kan inte säga, eftersom jag inte exakt vet vad pennalism är
(FRÅGAS AV ALLA FÖRUTOM 15 e) FRÅGAS ENDAST OM FRÅGA 8 = a)
15 Hur anser du att frivillig värnplikt har inverkat på
(5 = Förbättrat mycket / 4 = förbättrat en del / 3 = Ingen skillnad / 2 = försämrat litet / 1 = försämrat
mycket / 99 = kan inte säga)
a) Jämställdheten mellan könen
b) försvarsmatkten stridsförmåga
c) arméns värdevärld
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d) arméns image
e) arméns samhörighet
PÅSTÅENDEN KOPPLADE TILL VÄRNPLIKTEN (FRÅGAS AV ALLA)
16 Vad är din åsikt om följande påståenden om värnplikten?
(4=Fullständigt av samma åsikt, 3=delvis av samma åsikt, 2=delvis av annan åsikt, 1=fullständigt av
annan åsikt, 99=kan inte säga)
a) Unga har nytta av att göra värnplikten
b) Armén gör pojkarna till män
c) Det är bra att även kvinnor har möjlighet att göra frivillig värnplikt
d) Jag uppskattar en man för att han gått armén
e) Jag uppskattar en kvinna för att hon gått armén
f) Jag uppskattar en man för att han utfört civiltjänst
g) Jag skulle vilja att min egen eller framtida make/maka har gått armén
h) Armén är Finlands största motionsskola
i) Allmän värnplikt är viktigt för Finlands försvar
j) Det faktum att en hels årskull oberoende av bakgrund tjänar tillsammans i armén är en
förenande faktor för vårt land.
k) Fullgörande av värnplikten är en ett sätt att hedra generationen av veteraner
l) Värnplikten borde utvecklas så, att militär- och civiltjänsten i den inledande perioden skulle ha
gemensamma utbildningsavsnitt
m) Värnpliktstiden borde erbjuda mera kunskap och färdigheter som individen har nytta av i det
civila livet
n) Finland borde övergå till en för både kvinnor och män gällande allmän medborgartjänstgöring,
som kunde utföras antingen som civil- eller militärtjänstgöring
o) Endast värnplikten för män är orättvis
p) Förändringen av världen har gjort den allmänna värnplikt onödig
q) Jag uppskattar vapenvägrarnas övertygelse
r) Vapenvägrare behandlas för strängt i Finland
s) Homosexuella bör förbjudas att göra värnplikt
t) Man bör förbjuda armén för personer som förhåller sig för entusiastiskt till vapen
u) Personer med psykiska problem ska förbjudas att göra värnplikt
v) Finland behöver en självständig och stark försvarsinsititution
w) Om ett anfall riktas mot Finland borde finländarna försvara landet med vapen i alla situationer
även om resultatet skulle verka osäkert
x) Om ett anfall riktas mot Finland är jag sjäv redo att delta i det militära landsförsvaret i mina
egna krigstidsuppgifter
y) Om ett anfall riktas mot Finland är jag redo att ge mitt liv för Finland
17 Vad är enligt dig värdefullt och värt att försvara i Finland och i det finländska? (ÖPPEN FRÅGA)
PÅSTÅENDEN KOPPLADE TILL UTRIKESFÖRHÅLLANDEN (FRÅGAS AV ALLA)
18 Vad är din åsikt om följande påståenden kopplade till utrikesförhållanden (4=´Fullständigt av
samma åsikt, 3=tämligen av samma åsikt, 2=tämligen av annan åsikt, 1=fullständigt av annan åsikt,
99=kan inte säga)
a) Finland borde sträva efter att bli medlem av Nato
b) Finland borde eftersträva att få Karelen tillbaka
c) Finland borde satsa mera på utrikespolitik
d) Finland borde främst koncentrera sig på att ta hand om Finland och finländare
e) FN:s roll i den internationella politiken och i krishantering borde stärkas
f) EU:s utrikespolitiska roll och krishanteringskapacitet borde stärkas
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

EU-medlemskapet är visat sig vara förmånligt för Finland
Finland utrikespolitik borde främst skötas via EU
Man borde grunda en egen armé för EU
Den finska försvarsmaktens uppgift är att delta i bekämpningen av kriser och säkerhetsrisker
runt om i världen
Finland är en stormakt inom fredsbevarandet
Det är bättre att stärka Finlands säkerhet genom att delta i utvecklingssamarbetet än genom
armén eller krishantering
Jag skulle själv vara färdig att åka på internationella uppgifter inom utvecklingssamarbete
eller krishantering
Varje land har oundvikligen en armé eftersom det militära tomrummet alltid fylls
Finland är för tillfället ett militärt obundet land
Finland är för tillfället ett neutralt land
Krig kan ibland berättigat
Våld är alltid fel

INVANDRING OCH RASISM (FRÅGAS AV ALLA)
19 Vad är din åsikt om följande påståenden (5 = instämmer fullständigt, 4 = instämmer, 3 = varken
instämmer eller instämmer inte, 2 = instämmer inte, 1 = instämmer absolut inte, 99 = kan inte säga)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Rasismen har under de senaste åren minskat bland finska ungdomar
Utlänningar har gjort den finländska kulturen mångsidigare
Många utlänningar kommer till Finland bara för att utnyttja våra skattemedel
Det vore bra om fler utlänningar skulle komma till Finland
Enligt mig har den kulturella toleransen ökat i vårt samhälle under de senaste åren
Även invandrare deltar i samma hobby- eller organisationsverksamhet som jag
Invandrarunga borde också ha rätt till egna hobby- eller ungdomsutrymmen
Jag har vänner med invandrarbakgrund
Jag skulle inte ens kunna tänka mig att gifta mig med en invandrare
Invandrarunga föraktar finländska unga
Finländska unga föraktar invnadrarunga
De finländska ungdomarna borde röra sig mera utomlands
Om jag var arbetsgivare skulle jag mellan två lika kompetenta välja den i Finland födda
Det är finländarnas plikt att hjälpa och stöda invandrare
De stöd som samhället betalar hör i första hand till finländare inte till utlänningar
Rasism är ett allvarligt problem bland unga men det görs inte tillräckligt för att lösa det
Det är viktigt för mig att mina vänner är födda i Finland
Det spelar ingen roll vilken hudfärg mina vänner har
Det spelar ingen roll vilka religiösa åskådningar mina vänner har

20 Olika nationaliteter sägs ha olika egenskaper. Anser du att det i det finländska finns följande
saker... 4 = väldigt mycket, 3 = mycket, 2 = litet 1 = inte alls (99 = kan inte säga)
a) egoism
b) tolerans
c) avundsjuka
d) rättvisa
e) våldsamhet
f) flit
g) internationalism
h) likgiltighet
i) misstänksamhet
POLITIK OCH RÖSTANDE
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21 Hur intresserad är du av politik?
(4=mycket intresserad, 3= i viss mån intresserad, 2= bara litet intresserad, 1=inte alls intresserad, 99
= kan inte säga)
FRÅGORNA 22 OCH 23 FRÅGAS ENDAST AV 17 ÅR FYLLDA FINSKA MEDBORGARE (ÅLDER
FRÅN REGISTRET)
22 Tänker du rösta i följande riksdagsval 2011? (RÄKNA UPP)
Jag röstar säkert
Jag röstar sannolikt
Troligen röstar jag inte
Jag röstar säkert inte
Kan inte säga
23 Om riksdagsvalet skulle ordnas nu, vilket parti eller vilket partis kandidat skulle du uppleva
som närmast för dig?
- Socialdemokratiska partiet
- Samlingspartiet
- Centern
- Vänsterförbundet
- Svenska folkpartiet
- De gröna
- Finlands kristdemokrater
- Sannfinländarna
- Något annat
- Inget parti
- Kan inte säga

(FRÅGORNA 24-28 ENDAST OM MEDLEM AV EV.LUT KYRKAN, T9A = JA)
24 Är du medveten om att följande församlingsval hålls i november 2010? (ja, nej, kan inte säga)
25 Är du medveten om att kyrkan i följande församlingsval för första gången ger rösträtt åt 16 år
fyllda? (ja, nej, kan inte säga)
26 Tänker du rösta i följande församlingsval 2010?

Jag röstar säkert
Jag röstar sannolikt
Troligen röstar jag inte
Jag röstar säkert inte
Kan inte säga

