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FÖRORD 

Planeringskommissionen för försvarsinformation, PFI, är en parlamentarisk kommitté, vars uppgift 

är bl.a. att bevaka och reda ut medborgarnas åsikter om säkerhets- och försvarspolitiska frågor. 

Denna undersökning gäller ungdomar, 15- till 29-åringar. Med fanns totalt sex frågor, av vilka två 

var de samma som PFI årligen har frågat i den opinionsundersökning som gäller hela befolkningen. 

Undersökningen utfördes av Taloustutkimus Oy på uppdrag av PFI. Undersökningen gjordes i 

Taloustutkimus Internet-panel under tiden 11 – 17 september 2013. Inbjudan till undersökningen 

sändes till 4 024 personer och enkäten besvarades på ett godtagbart sätt av 1 011 personer. Samplet 

har viktats så att det motsvarar målgruppen. Den genomsnittliga statistiska felmarginalen för hela 

resultatet är som störst cirka plus minus tre komma två (3,2 %) procentenheter. 

De som intervjuades deltog i undersökningen via Internet, med användarkod och lösenord i en 

skyddad omgivning. Svaren sparades direkt i Taloustutkimus server. 

Av deltagarna var 512 kvinnor (51 %) och 499 män (49 %). Åldersfördelningen var följande: 15- 

till 21-åringar 385 (38 %), 22- till 25-åringar 308 (321 %) och 26- till 29-åringar 318 (31 %). 

Regionalt fördelades undersökningens deltagare så att 319 (32 %) var från Helsingfors och Nyland, 

208 (21 %) från södra Finland, 267 (26 %) från västra Finland samt 217 (21 %) från östra och norra 

Finland. 

Antalet studerande och skolelever var 627 (62 %), anställda 198 (20 %) och tjänstemän samt 

personer i ledande ställning och företagare var 93 (10 %). Sett till utbildningen fanns det 341 (34 %) 

som fullgjort grundstadiet, 432 (43 %) studenter eller studerande på andra stadiet och 238 (23 %) 

studerande vid universitet eller högskolor. 

Som bakgrundsinformation frågade vi om personen har fullgjort eller har för avsikt att fullgöra 

bevärings- eller civiltjänst eller om personen inte har för avsikt att fullgöra något av dessa 

alternativ. Beväringstjänst hade fullgjorts av 308 (30 %) och 106 (10 %) har för avsikt att fullgöra 

denna tjänst. Civiltjänst har fullgjorts av 46 (5 %) och 12 (1 %) har för avsikt att fullgöra denna 

tjänst. Av undersökningsdeltagarna har 539 (53 %) för avsikt att inte fullgöra bevärings- eller 

civiltjänst. 

Deltagarna tillfrågades också vilket parti de skulle rösta på, om riksdagsvalet hölls nu. Vilket parti 

de stöder meddelade 771 (76 %), och 240 (24 %) lät bli att meddela det. 

Beslutet om vilka frågor som skulle ställas togs av PFI:s arbetssektion och rapporten har upprättats 

på åtgärd av PFI:s sekretariat. Rapporten innehåller en textdel och bilder. Bilderna har gjorts av 

Taloustutkimus. 

Datamaterialet till denna undersökning, liksom materialet till de tidigare, ingår i det 

samhällsvetenskapliga dataarkivet vid Tammerfors universitet (www.fsd.uta.fi).  

PFI:s rapporter finns på finska, svenska och engelska på försvarsministeriets webbplats 

www.defmin.fi.  

PFI:s undersökningsresultat är offentliga och kan användas av alla. Om man citerar resultaten, ska 

man nämna att det är frågan om PFI:s undersökning. 
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Värnpliktssystemet får stöd 

I den fråga som behandlar det finska försvarssystemet ”Hurdant försvarssystem borde Finland enligt 

din åsikt ha?” valde undersökningsdeltagaren bland sju alternativ det som tilltalade honom/henne 

bäst. De modeller som grundade sig på värnplikt prioriterades av två tredjedelar (65 %). 

Det nuvarande systemet där värnplikten gäller män, och kvinnor har frivillig beväringstjänst, var det 

populäraste och understöddes av 40 procent. Bland männen av 36 och bland kvinnorna av 44 

procent. Av centerns anhängare var 53 procent av denna åsikt, av sannfinländarna 50, av SDP:s 48, 

samlingspartiets 45, de grönas 21 och av vänsterförbundets anhängare 17 procent. Av dem som 

fullgjort beväringstjänst var 46 procent av denna åsikt och av dem som fullgjort civiltjänst två 

procent. 

Värnplikt för både män och kvinnor stöds av tio procent. Av männen är 13 procent av denna åsikt 

och av kvinnorna sex procent. Av sannfinländarnas anhängare är 16 procent, av centerns och 

samlingspartiets tio, av SDP:s nio, av de grönas sju och av vänsterförbundets anhängare fem 

procent av denna åsikt. 

Selektiv värnplikt på basis av lämplighet för både män och kvinnor understöds av 13 procent, bland 

männen av 14 och bland kvinnorna av elva procent. Av vänsterförbundets anhängare stöder 24 

procent detta, av de grönas och centerns 13, av samlingspartiets tolv, av SDP:s elva och av 

sannfinländarnas anhängare åtta procent. 

Selektiv värnplikt endast för män understöds av två procent. 

Frivillig beväringstjänst för både män och kvinnor understöds av en femtedel, 21 procent. Bland 

kvinnorna av 25 och bland männen av 16 procent. Av de grönas anhängare är 40 procent av denna 

åsikt, av vänsterförbundets 34, av centerns 16, av SDP:s 15, av samlingspartiets 13 och av 

sannfinländarnas anhängare tolv procent. 

En yrkesarmé understöds av tio procent, bland männen av tolv och bland kvinnorna av sju procent. 

Av SDP:s anhängare stöds detta av 14 procent, av samlingspartiets och de grönas av 13, 

vänsterförbundets av tio, sannfinländarnas av åtta och av centerns anhängare av fem procent. 

Två procent är av den åsikten att ingen armé alls behövs. Tre procent kan inte säga sin åsikt.  

(Bilderna 1 och 2) 

Den militära försvarsviljan 

På frågan ”Om Finland attackeras, borde finländarna enligt din åsikt försvara sig med vapen i alla 

situationer, även om resultatet verkar osäkert?” svarade hälften (50 %) ja, en knapp fjärdedel (23 %) 

nej och en dryg fjärdedel (27 %) kunde inte säga sin åsikt. 

Av männen svarade 62 procent ja och av kvinnorna 38 procent, av sannfinländarnas anhängare 72 

procent, av samlingspartiets 59, av centerns 55, av SDP:s 50, av vänsterförbundets 35 och av de 

grönas anhängare 27 procent. 

Av dem som fullgjort beväringstjänst svarade 72 procent ja på denna fråga, och av dem som har för 

avsikt att fullgöra denna tjänst 64 procent. Av dem som fullgjort civiltjänstgöring 32 procent och av 

dem som har för avsikt att fullgöra sådan 21 procent. 
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Frågan besvarades nekande av 23 procent, bland kvinnorna av 27 och bland männen av 19 procent. 

Av dem som fullgjort beväringstjänsten eller har för avsikt att göra detta är 15 procent av denna 

åsikt, av dem som fullgjort civiltjänst 43 och av dem som har för avsikt att fullgöra den 56 procent. 

Av de grönas anhängare är 40 procent av denna åsikt, av vänsterförbundets 39, av centerns 20, av 

SDP:s 19, av samlingspartiets 18 och av sannfinländarnas anhängare nio procent. (Bild 3) 

PFI har ställt denna fråga sedan 1960-talet i den opinionsundersökning som gäller hela 

befolkningen. I undersökningen hösten 2012 svarade 76 procent ja, bland männen 83 och bland 

kvinnorna 68 procent. Nej svarade 19 procent, av kvinnorna 25 och av männen 13 procent, fem 

procent kunde inte säga sin åsikt. I åldersklassen 15- till 24-åringar svarade 71 procent ja och 24 

procent nej. 

När man ser på resultaten från denna ungdomsundersökning och resultaten från PFI:s 

opinionsundersökning år 2012, kan man konstatera att största skillnaden gäller svaren ja och kan 

inte säga. Till en del torde skillnaden bero på undersökningsmetoden. 

 

Försvarsmaktens förmåga att sörja för Finlands militära säkerhet förhåller man sig positivt 

till 

Över hälften, 57 procent, förhåller sig positivt till försvarsmaktens förmåga att sörja för Finlands 

militära säkerhet. Kvinnorna och männen tänker på samma sätt om detta. Av dem som fullgjort 

beväringstjänst förhåller sig två tredjedelar, 65 procent, positivt, av dem som har för avsikt att 

fullgöra tjänsten 60 procent, av dem som fullgjort civiltjänst 31 och av dem som har för avsikt att 

fullgöra tjänsten 25 procent. 

Av centerns anhängare förhåller sig 70 procent positivt, av samlingspartiets anhängare 64, av 

sannfinländarnas 59, av SDP:s 57, av de grönas 52 och av vänsterförbundets anhängare 30 procent. 

Negativt förhåller sig 32 procent, av männen 36 och av kvinnorna 27 procent. Av dem som har för 

avsikt att fullgöra civiltjänst är 60 procent av denna åsikt, av dem som redan fullgjort civiltjänst 49 

procent, av dem som fullgjort beväringstjänst 31 och av dem som har för avsikt att fullgöra den 29 

procent. 

Av vänsterförbundets anhängare förhåller sig 56 procent negativt, av sannfinländarnas 34, av de 

grönas 32, av SDP:s 30, av samlingspartiets 28 och av centerns anhängare 25 procent. (Bild 4) 

 

Till militärt samarbete med Norden och Europeiska unionen förhåller man sig positivt, 

samarbetet med Nato delar åsikterna 

Till att Finland bedriver militärt samarbete med de övriga nordiska länderna förhåller sig 93 procent 

positivt och två procent negativt. (Bilderna 5 och 6) 

Till militärt samarbete med Europeiska unionen förhåller sig 82 procent positivt, av männen 83 och 

av kvinnorna 79 procent. Av samlingspartiets anhängare är 93 procent av denna åsikt, av SDP:s 88 

procent, av centerns 87, av de grönas 85, av vänsterförbundets 78 och av sannfinländarnas 

anhängare 67 procent. 

Av dem som besvarade undersökningen förhåller sig elva procent negativt till militärt samarbete 

med Europeiska unionen, av männen 13 och av kvinnorna elva procent. 
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Av sannfinländarnas anhängare är 27 procent av denna åsikt, av vänsterförbundets 17, av centerns 

elva, av de grönas åtta, av SDP:s fyra och av samlingspartiets anhängare två procent. (Bild 7) 

Till militärt samarbete med Nato förhåller sig 46 procent positivt och 39 procent negativt. 15 

procent kan inte säga. 

Av männen förhåller sig 57 procent positivt och av kvinnorna 34 procent. Av samlingspartiets 

anhängare är 74 procent av denna åsikt, av centerns 47, av sannfinländarnas 46, av SDP:s 45, av de 

grönas 37 och av vänsterförbundets anhängare 21 procent. 

Av vänsterförbundets anhängare förhåller sig 68 procent negativt, av de grönas 48, av centerns 45, 

av sannfinländarnas 41, av SDP:s 36 och av samlingspartiets anhängare 16 procent. Av dem som 

har för avsikt att fullgöra civiltjänst förhåller sig 60 procent negativt, av dem som har fullgjort 

civiltjänst 58 procent, av dem som har fullgjort beväringstjänst eller har för avsikt att göra det 29 

procent. (Bild 8) 

Denna fråga ställdes också i PFI:s opinionsundersökning som riktades till hela befolkningen år 

2012. Resultaten är mycket samstämmiga i båda undersökningarna. 

 

Information om Finlands försvar och om försvarsmakten 

Över hälften, 60 procent, av männen 71 och av kvinnorna 48 procent, svarar ja på frågan ”Tycker 

du att du får tillräckligt med information om Finlands försvar och försvarsmakt?” En fjärdedel, 25 

procent, svarar nej, av kvinnorna 32 och av männen 20 procent. Kan inte säga svarar 15 procent, av 

kvinnorna 21 och av männen tio procent. 

Av dem som fullgjort beväringstjänsten är 77 procent av denna åsikt, av dem som har för avsikt att 

fullgöra den 61 procent. Av dem som fullgjort eller har för avsikt att fullgöra civiltjänst är två 

tredjedelar, 66 procent, av denna åsikt. (Bild 9) 

 

Internet, tidningarna och TV är de viktigaste informationsförmedlarna 

I frågan ”Var får du bäst information om Finlands försvar och försvarsmakt?” fanns nio olika 

alternativ, och av dem skulle de tre för en själv viktigaste nämnas. 

Den klart viktigaste informationskanalen var Internet (82 %), de följande var pressen (68 %) och 

televisionen (61 %). Efter dessa kommer: vänner (35 %), hemmet (12 %), radion (11 %), skolan (11 

%), någon annanstans (8 %) och ingenstans (4 %). (Bild 10)    

   

 

 


