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UNGDOMSBAROMETERN 2015, "KONTROLL ÖVER VARDAGEN"   

 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

Hej! (Namn) från Taloustutkimus, godmorgon/goddag/godkväll. Vi gör på uppdrag av Statens delegation för 

ungdomsärenden en undersökning om ungdomarnas syn på frågor som gäller deras liv. Temat för enkäten 

är vardagen. Frågorna kan besvaras på ungefär 20 minuter. Har du tid att svara på frågorna? 

Svaren behandlas konfidentiellt och analyseras statistiskt. Resultaten av undersökningen offentliggörs så 

att enskilda personer som deltagit i undersökningen inte kan identifieras.  (INFORMATION TILL 

INTERVJUAREN: INTERVJUN RÄCKER CIRKA 20 MINUTER, KOM VID BEHOV ÖVERENS OM ATT RINGA 

PERSONEN PÅ NYTT) 

 

BAKGRUNDSPARAMETRAR  

 

T1 Kön 

a) Kvinna  

b) Man 

c) Annat 

d) Jag vill inte säga  

 

T2 Ålder (år) 

 

T3 I vilken kommun bor du för närvarande? (FRÅGAN STÄLLS INTE OM UPPGIFTEN FÅS UR 

BEFOLKNINGSREGISTRET) 

 

T4 Har du bott i kommunen hela ditt liv eller flyttat dit i något skede? 

1) Bott här hela livet 

2) Flyttat hit 

 

(FRÅGAN STÄLLS OM T4=2) 



T5 Hur länge har du bott i den kommun där du bor nu? (år) 

(FRÅGAN STÄLLS OM T5<10) 

T6 Hur många gånger har du bytt bostadsort under de senaste tio åren? 

 

T7 Vilket av följande alternativ beskriver din bostadsort bäst: UTNYTTJA DIN EGEN KÄNNEDOM OM 

OMRÅDET OM RESPONDENTEN ÄR OSÄKER. 

a) Centrum i en stor stad 

b) En stor stads förort eller annan periferi 

c) Centrum i en liten by eller en liten stad 

d) Glesbygd i utkanten av en liten by eller en liten stad 

e) Landsbygd 

 

T8 Vilket är ditt modersmål? (INFORMATIONEN KAN OCKSÅ TAS UR REGISTRET) 

 

a) Finska  

b) Svenska  

c)  Något annat, vilket? 

 

Ännu lite bakgrundsuppgifter innan vi går till de egentliga frågorna. 

 

T9 Följande fråga gäller olika boendeformer. Vilket av följande alternativ motsvarar bäst din boendeform: 

a) Jag bor hos min ena förälder eller hos båda föräldrarna 

b) Egen ägarbostad 

c) Studentbostad 

d) Annan hyresbostad 

e) Jag har ingen bostad  

f)  Något annat 

 



(OM T9>< a, dvs. BOR INTE HOS FÖRÄLDRARNA) 

T10a Hur gammal var du när du flyttade hemifrån? [åldern sparas i år] ¬¬¬ 

 

(OM T9 = a, DVS. BOR HOS FÖRÄLDRARNA) 

T10b Bor du hos dina föräldrar  

a) frivilligt  

b) eftersom du är tvungen ¬¬¬ 

c) jag vet inte 

 

EN FÖRKLARING VID BEHOV: I DENNA UNDERSÖKNING AVSER VI MED HUSHÅLL DE PERSONER SOM BOR 

OCH ÄTER TILLSAMMANS ELLER SOM I ÖVRIGT ANVÄNDER SINA INKOMSTER GEMENSAMT. OM 

INFORMANTEN BOR I FLER ÄN ETT HUSHÅLL OMBEDS HAN ELLER HON TÄNKA PÅ DET HUSHÅLL DÄR HAN 

ELLER HON TILLBRINGAR MEST TID. 

 

(FRÅGORNA a–f STÄLLS T9><a, DVS. BOR INTE HOS FÖRÄLDRARNA)  

T11A Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt hushåll?  

 

a) Jag bor ensam  

b) Jag bor i en cellbostad/med en kompis  

c) Jag är gift/sambo, inga barn 

d) Jag är gift/sambo, har barn 

e) Ensamförsörjare 

f) Annat, vad (ÖPPEN FRÅGA) 

 

(FRÅGORNA g–k STÄLLS OM T9=a, DVS. BOR HOS FÖRÄLDRARNA) 

T11B Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt hushåll?  

 

g) Jag bor med två föräldrar (även adoptiv- och fosterföräldrar,  styvfar eller -mor) 

h) Jag bor med en förälder (även adoptiv- och fosterföräldrar) 



i)  Jag bor med båda föräldrarna turvis 

j) Något annat, vad? (ÖPPEN FRÅGA) 

 

T12 Med vem bodde du när du började skolan (dvs. när du var ungefär 7 år): 

a) Med två föräldrar (även adoptiv- och fosterföräldrar,  styvfar eller -mor) 

b) Med en förälder (även adoptiv- och fosterföräldrar) 

c)  Med båda föräldrarna turvis 

d) Med släktingar som t.ex. mor- eller farföräldrar, mor- eller farbröder eller mostrar/fastrar 

e) På barnhem eller i annan anstalt? 

f) Något annat arrangemang, vilket? (ÖPPET SVAR) 

 

T13 Vilken utbildningsnivå har din mamma?  

RÄKNA UPP, ANTECKNA DEN HÖGSTA 

 

a) Grundskola (eller tidigare folkskola eller mellanskola) 

b) Grundläggande yrkesutbildning 

c) Institut eller studentexamen 

d) Högskoleexamen 

e) Ingen examen 

f) Jag vet inte 

 

T14 Vilken utbildningsnivå har din pappa?  

RÄKNA UPP, ANTECKNA DEN HÖGSTA 

 

g) Grundskola (eller tidigare folkskola eller mellanskola) 

a) Grundläggande yrkesutbildning 

b) Institut eller studentexamen 

c) Högskoleexamen 



d) Ingen examen 

e) Jag vet inte 

 

Ännu lite bakgrundsuppgifter innan vi går till de egentliga frågorna. 

 

T15 Beskriv ditt hushåll 

1 förmöget 

2 välbärgat 

3 består av medelinkomsttagare 

4 klarar sig dåligt 

5 fattigt 

 

T16 Studerar du som bäst vid en läroanstalt eller deltar du i yrkesutbildning? 

 

a) Ja  

b) Nej  

c) Jag vet inte 

 

OM PERSONEN STUDERAR: T16=a 

T17 Studerar du för närvarande...? 

RÄKNA UPP 

a) I grundskolan 

b) I gymnasiet 

c) Vid en läroanstalt för yrkesutbildning på andra stadiet 

d) Vid en yrkeshögskola 

e) Vid ett universitet 

f) Någon annanstans 

g) Jag vet inte 



 

OM PERSONEN GÅR I GYMNASIET ELLER GRUNDSKOLAN: T17=a ELLER T17=b 

T18a  Vad var ditt medeltal på förra skolbetyget? (SVAREN KAN ANTECKNAS MED FÖLJANDE 

NOGGRANNHET ”6 eller under; 6,1–7,0; 7,1–8,0; 8,1–9,0; över 9, Annat svarsalternativ: "Inga medeltal") 

OM PERSONEN INTE GÅR I GYMNASIET ELLER GRUNDSKOLAN T17><a OCH T17><b 

T18b Vad var ditt medeltal på avgångsbetyget från grundskolan? (SVAREN KAN ANTECKNAS MED FÖLJANDE 

NOGGRANNHET ”6 eller under; 6,1–7,0; 7,1–8,0; 8,1–9,0; över 9, Annat svarsalternativ: "Inga medeltal") 

 

T19 Vilka av följande examina har du avlagt? (FRÅGAN STÄLLS ENDAST TILL PERSONER ÖVER 18 ÅR) 

RÄKNA UPP, ANTECKNA ALLA 

 

Studentexamen 

Yrkesinriktad grundexamen 

Yrkeshögskoleexamen 

Universitetsexamen 

Ingen av ovan nämnda 

Inget svar 

 

T20 Utför du för närvarande avlönat arbete? 

 

a) Ja 

b) Nej 

c) Jag vet inte 

 

T21Vad sysslar du i huvudsak med för närvarande? (RÄKNA UPP) 

a) Skolelev eller studerande 

b) Förvärvsarbetande 

c) Företagare 



d) Arbetslös 

e) Moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig 

f) Verkstad, yrkesstart, praktik eller arbetsprövning 

g) Något annat, vad? ______________  

h) Inget svar 

FRÅGORNA T22–T24 STÄLLS OM T20=JA 

T22 Känner du dig jäktad under arbetsdagen?  

(ja, ofta / ja, ibland / nej / jag vet inte) 

T23 Arbetar du på fritiden? 

(ja, ofta / ja, ibland / nej / jag vet inte) 

T24 Gör du sådant som hör till fritiden på din arbetstid? 

(ja, ofta / ja, ibland / nej / jag vet inte) 

FRÅGAN STÄLLS OM SVARET PÅ FRÅGA T21 VAR "ARBETSLÖS" 

T25 Hur länge har du nu varit arbetslös utan avbrott? Ange tiden i månader. 

Cirka ____________ mån. 

 

 

 

  

Här börjar de egentliga frågorna 

 

K1 Har du en hobby, vilken som helst? 

 

( ) Ja  

( ) Nej  

( )  Jag vet inte 

 

K2 Idkar du för tillfället någon form av motion? 



( ) Ja  

( ) Nej  

( )  Jag vet inte  

       

LIVSKOMPETENS 

K3 Hur bra beskriver följande påståenden som gäller vardagslivet det du känner för tillfället? 

(4 = Helt av samma åsikt, 3= delvis av samma åsikt, 2= delvis av annan åsikt, 1= helt av annan åsikt, 99=jag 

vet inte)  

a) Vardagen känns tillfredsställande 

b) Jag känner att mina dagliga sysslor är betydelsefulla 

c) Jag känner att mitt liv har ett mål och en mening 

d) Jag känner att jag är värdefull 

e) Jag kan fatta beslut som gäller mitt liv 

f) Jag kan handla i enlighet med mina värderingar 

g) Ja upplever att jag har kontroll över livet 

h) Jag upplever att jag klarar mig i livet 

i) Om jag råkar ut för svårigheter hittar jag vanligen en lösning 

j) Jag vet vem jag kan vända mig till om jag har det svårt 

k) Framgång i livet  

l) Var och en ska sköta sina egna ärenden 

m) Det är bäst att inte lita på någon 

 

K4 Hur bra klarar av du av följande uppgifter i vardagen? (5 mycket bra, 4 bra, 3 ganska bra, 2 dåligt, 1 inte 

alls, 99 jag vet inte) 

a) En normal dygnsrytm 

b) Matlagning 

c) Städning 

d) Klädtvätt 



e) Göra uppköp 

f) Besöka hälsovårdscentralen 

g) Sköta bank- och skatteärenden 

h) Sköta ärenden med arbetskraftsmyndigheterna (FRÅGAN STÄLLS OM T21 = ARBETSLÖS) 

 

K5 Vilken tid går du vanligtvis och lägger dig (KLOCKSLAGET ANGES MED EN TIMMES NOGGRANNHET, 

ALTERNATIVEN "OREGELBUNDET / DET VARIERAR" OCH "JAG VET INTE" ERBJUDS OCKSÅ) 

a) på vardagskvällar 

b) på veckoslut? 

 

K6 Vilken tid vaknar du vanligtvis (KLOCKSLAGET ANGES MED EN TIMMES NOGGRANNHET, ALTERNATIVEN 

"OREGELBUNDET / DET VARIERAR" OCH "JAG VET INTE" FÖRESLÅS OCKSÅ) 

 

a) på vardagsmorgnar 

b) på veckoslut? 

K7 När du tänker framåt, hur tror du att ditt liv ser ut om 10 år? (ja / nej / jag vet inte)                             

a) jag arbetar 

b) jag studerar 

c) jag klarar mig bra ekonomiskt 

d) jag har avlagt yrkesexamen 

e) jag har familj 

f) jag har goda vänner 

g) jag bor i Finland 

 

UPPLEVT UPPEHÄLLE 

K8 Hushållet kan ha olika inkomstkällor och flera medlemmar kan ha inkomster. När alla inkomster i ditt 

hushåll beaktas, hur lätt eller svårt är det att klara av utgifterna med dessa inkomster?  

• mycket svårt, 

• svårt, 



• ganska svårt, 

• ganska lätt,  

• lätt,  

• eller mycket lätt? 

 

K9 Har du på grund av penningbrist varit tvungen att göra något av följande? (ja, ofta / ja, ibland / nej / jag 

vet inte) 

a) avbryta en hobby 

b) avstå från en hobby 

c) låta bli att träffa dina vänner 

 

INKOMSTKÄLLOR OCH STÖD 

  

K10 Vilken är din huvudsakliga inkomstkälla? 

 

(RÄKNAS INTE UPP, DESSA STRUKTURERADE ALTERNATIV ÄR FÖRSLAG TILL FÖRHANDSKODNINGEN) 

• Regelbundet avlönat arbete 

• Tillfälligt arbete 

• Intäkter från eget företag eller egen firma 

• Freelancerinkomster 

• Kapitalinkomster 

• Fickpengar av föräldrar eller släktingar 

• Studiepenning eller studiepenningens bostadstillägg  

• Studielån 

• Utkomststöd 

• Arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning för arbetslösa  

• Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning 

• Sjukpenning, -pension e.d.  



• Dagpenning till värnpliktiga eller civiltjänstgörare 

• Föräldrapenning  

• Hemvårdsstöd 

• Snabblån 

• Något annat 

• Inga inkomster 

• Jag vet inte 

 

K11 Har du under de senaste 12 månaderna varit oförmögen att betala räkningar?  

(ofta, ganska ofta, sällan, ganska sällan, aldrig, jag vet inte) 

 

K12 Har du registrerade betalningsstörningar? (ja / nej / jag vet inte) 

 

K13 Har du någon gång tagit konsumtionskredit? (ja / nej / jag vet inte)  

 

(OM K13= NEJ) 

K14 Kunde du tänka dig att ta konsumtionskredit? (ja / nej / jag vet inte)  

 

K15 Kunde du tänka dig att låna pengar av dina föräldrar? (ja / nej / jag vet inte)  

 

K16 Kunde du tänka dig att låna pengar av dina kompisar? (ja / nej / jag vet inte)  

 

K17 Har du fått utkomststöd under de senaste 12 månaderna? (ja / nej / jag vet inte) 

 

(FRÅGAN STÄLLS ENDAST OM T9>< a, DVS. TILL DEM SOM FLYTTAT HEMIFRÅN) 

K18 Har dina föräldrar stött dig ekonomiskt på något sätt under det senaste halvåret? (ja / nej / jag vet inte) 

 

(FRÅGAN STÄLLS OM K18=ja) 



K19 Hur har dina föräldrar stött dig ekonomiskt under det senaste halvåret? (ja / nej / jag vet inte) 

• Genom att köpa mat åt dig 

• Genom att betala dina boendekostnader 

• Genom att betala din trafikkostnader eller köpa fortskaffningsmedel 

• Genom att betala dina telefonräkningar 

• Genom att betala räntor eller amorteringar på ditt studielån eller något annat lån  

• Genom att betala dina hobbyer 

• Genom att köpa kläder åt dig 

• Genom att betala dina semesterresor eller andra resor 

• Genom att prenumerera på tidningar åt dig 

• Genom att ge dig pengar 

• Genom att betala något annat 

• Jag vet inte 

 

UNGDOMARNA SOM KONSUMENTER  

 

K20 Jag räknar nu upp en rad motsatta karakteriseringar. Hur skulle du karakterisera dig själv som 

konsument på skalan 1–5 då ena änden av skalan (1) är en slösare och andra (5) är sparsam. Var placerar du 

dig? 

 

• 1 Slösare – 5 Sparsam 

• 1 Föregångare i fråga om trender –  5 Medlöpare 

• 1 Impulsköpare –  5 Eftertänksam 

• 1 Följer massorna – 5 Går din egen väg 

• 1 Miljömedveten – 5 Inte miljömedveten 

 

 

SOCIALA RELATIONER OCH STÖDNÄTVERK 



 

K21 Känner du dig ensam? 

ja, ofta 

ja, ibland 

nej 

 

K22 Har du vänner som du kan samtala med i förtroende? 

(ja / nej / jag vet inte) 

 

K23 Med vem tillbringar du största delen av din fritid?  

(Ensam / Med familjen / Med 1–3 kompisar / Med 4 eller fler kompisar i grupp / Med min pojk- eller 

flickvän) 

 

K24 Hur ofta träffar du dina kompisar? 

K25 Hur ofta talar du i telefon med dina kompisar? 

K26 Hur ofta är du i kontakt med dina kompisar via nätet? 

 

( )  Dagligen eller nästan dagligen  

( )  Ungefär varje vecka  

( )  Ungefär varje månad  

( )  Några gånger per år eller mindre  

( )  Aldrig  

( )  Jag vet inte  

 

K27 I hur hög grad upplever du dig vara integrerad i följande?  

(5=mycket hög grad, 4=ganska hög grad, 3=varken hög eller låg grad, 2=ganska låg grad, 1=mycket låg grad 

eller inte alls, 99=jag vet inte)  

a) familjen  



b) släkten 

c) vänkretsen 

d) intressesfären 

e) skol-/arbetsgemenskapen 

f) den webbgemenskap du använder mest 

g) någon förening, medborgarorganisation eller något sällskap  

h) någon församling/något religiöst samfund 

i) det finländska samhället 

 

 

PROBLEM I BARNDOMSFAMILJEN 

 

K28 Tänk tillbaka på när du  gick i grundskolan, (alternativ nej / ja / jag vet inte) 

a) hade din familj långvariga ekonomiska svårigheter? 

b) var din pappa eller mamma ofta arbetslös även om han eller hon hade velat arbeta? 

c)  hade din pappa eller mamma någon allvarlig sjukdom eller skada? 

d) hade din pappa eller mamma problem som berodde på alkohol? 

e) hade din pappa eller mamma psykiska problem som t.ex. schizofreni, någon annan psykos eller 

depression? 

f) förekom det allvarliga konflikter i din familj? 

g) skilde sig dina föräldrar? 

h) var du själv allvarligt eller långvarigt sjuk? 

i) blev du mobbad i skolan? 

j) tillfredsställdes dina grundbehov som t.ex. mat, kläder och renlighet? 

k) var din familj i kontakt med barnskyddets socialarbete 

l) var du klient inom barnskyddet? (FRÅGAN STÄLLS ENDAST OM k= JA) 

m) var något annat av familjens barn klient inom barnskyddet? (FRÅGAN STÄLLS ENDAST OM k= JA) 

n) placerades du utom hemmet av barnskyddsskäl? (FRÅGAN STÄLLS ENDAST OM k= JA) 



 

K30 I hur hög grad beskriver följande ord ditt nuvarande hem och klimatet i hemmet (5=mycket hög grad / 

4 = ganska hög grad / 3 = ganska låg grad / 2 = mycket låg grad eller 1 = inte alls / 99 = jag vet inte)  

a) kärleksfullt  

b) uppmuntrande  

c) normalt 

d) bråkigt  

e) likgiltigt 

f)  jäktigt 

g) stökigt 

h) högljutt 

i)  inga diskussioner 

 

RUSMEDEL 

 

K31 Har du under de senaste 6 månaderna gjort något av följande?  

(1 regelbundet, 2 sporadiskt, 3 inte alls, jag vet inte) 

a) Använt tobaksprodukter (cigarretter, elektroniska cigarretter, pipa, cigarr) 

b) Använt snus 

c) Druckit alkohol så att du blivit berusad 

d) Använt eller provat hasch eller marijuana 

e) Använt eller provat andra droger 

f) Använt eller provat läkemedel i berusningssyfte 

g) Spelat penningspel 

 

(OM K31c=1 eller 2) 

K32 Upplever du att alkoholförbrukningen någon gång haft en negativ inverkan på...(ja mycket, ja litet, nej, 

jag vet inte) 



 

a) dina relationer till andra människor 

b) din hälsa 

c)  dina studier eller ditt arbete 

d)  din ekonomiska situation 

 

(OM K31d eller e=1 eller 2) 

K33 Upplever du att användningen av droger någon gång haft en negativ inverkan på... (ja mycket, ja litet, 

nej, jag vet inte) 

 

a) dina relationer till andra människor 

b) din hälsa 

c)  dina studier eller ditt arbete 

d)  din ekonomiska situation 

 

(OM K31g=1 eller 2) 

K32 Upplever du att penningspel någon gång haft en negativ inverkan på...(ja mycket, ja litet, nej, jag vet 

inte) 

 

a) dina relationer till andra människor 

b) din hälsa 

c)  dina studier eller ditt arbete 

d)  din ekonomiska situation 

K35 I hur hög grad är du av samma eller annan åsikt med följande påståenden som gäller mat? (4=Helt av 

samma åsikt, 3= delvis av samma åsikt, 2= delvis av annan åsikt, 1= helt av annan åsikt, 99=jag vet inte)  

a)    Jag lagar ofta själv mat hemma. 

b)    Jag och mina kompisar äter ofta hemma hos mig eller någon kompis 

 c)    Jag och mina kompisar går ofta ut för att äta 

d)    Jag går ofta ut för att äta i snabbmatsrestaurang 



e)    Jag hämtar eller beställer ofta hämtmat hem 

f)     Jag är intresserad i olika ländernas matkulturer 

g)    Att laga mat är en viktig hobby för mig 

h)    Jag är vegetarian 

 (FRÅGORNA  i–k STÄLLS ENDAST OM PERSONEN HAR EN HOBBY, DVS. K1=ja) 

i)      I mina hobbyer talar vi om mat och dess betydelse för hälsan. 

j)      I mina hobbyer äter jag tillsammans med andra (t.ex. på läger, träningar e.d.) 

k)    De som är med i samma hobby som jag föregår med gott exempel beträffande matvanor. 

 

K36 Hur mycket kan följande parter inverka på hur hälsosamt du äter? (4 = mycket, 3 = i någon mån, 2 = 

litet, 1 = inte alls, 55= gäller inte mig, 99 =jag vet inte) 

a) Du själv, ensam  

b) Mamma  

c) Pappa 

d) Den övriga familjen   

e) Vänner 

f) Skolan  

g) Flick- eller pojkvännen   

h) Livsmedelsindustrin och handeln  

i) Hälsovårdspersonalen   

j) Medierna  

k) Hobbyorganisationer  

l) Lärare 

 

NÖJDHET  

 

K37 Hur nöjd är du för närvarande med din egen ekonomiska situation på betygsskalan 4–10?  

 



K38 Hur nöjd är du med din fritid på betygsskalan 4–10? 

 

K39 Hur nöjd är du med dina relationer till andra människor på betygsskalan 4–10? 

 

K40 Hur nöjd är du med ditt hälsotillstånd på betygsskalan 4–10? 

 

K41 Hur nöjd är du med ditt psykiska hälsotillstånd på betygsskalan 4–10? 

 

K42 Hur nöjd är du med din fysiska kondition på betygsskalan 4–10? 

 

K43 Hur nöjd är du med ditt utseende på betygsskalan 4–10? 

 

K44 Hur nöjd är du med ditt nuvarande liv i alla hänseenden på betygsskalan 4–10? 


