K YSELYLOMAKE
Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa
FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006
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:
FSD2355 Deliberative Discussion on Nuclear Power 2006
If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

ENKÄT

Konfidentiell

Vad är er åsikt gällande följande påståenden? (1-19)

1 Ett sjätte kärnkraftverk borde byggas i Finland.
2 Finland borde använda mera stenkol i sin energiproduktion.
3 Finland borde använda mera trä och annan bioenergi i sin
energiproduktion.
4 Finland borde öka sin elimport.
5 Finland borde använda mera torv i sin energiproduktion.
6 Finland borde använda mera vindkraft i sin energiproduktion.
7 Finland borde använda mera kärnkraft i sin energiproduktion.
8 Att uppmuntra till sparande av elektricitet borde utgöra en
central del av den finländska energipolitiken.
9 Energiförbrukningen bör minska för att dämpa
klimatförändringen.
10 Förnybara energikällor borde användas i större utsträckning för
att dämpa klimatförändringen.
11 Kärnkraft borde användas i större utsträckning för att dämpa
klimatförändringen.
12 Vid kärnkraftsproduktion utgör olyckor en betydande risk
13 Uranbrytning för utnyttjande av kärnkraft förorsakar betydande
skada.
14 Förvaring av kärnavfall utgör en betydande risk.
15 Bruk av kärnkraft i Finland medför inga betydande risker.
16 Uranbrytning borde tillåtas i Finland.
17 Det borde ordnas en folkomröstning om byggandet av ett sjätte
kärnkraftverk i Finland.
18 Finländare skulle spara el om det var brist på elektricitet och
man blev uppmanad att spara.
19 Jag skulle själv spara el om det var brist på elektricitet och man
blev uppmanad att spara.

Helt av
samma
åsikt

Delvis av
samma
åsikt

Delvis av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Vet ej

20 Vilken är Er åsikt om kärnkraftens framtid i Finland under de närmaste tio
åren? Placera följande alternativ(1, 2, 3) i ordningsföljd.
(1 = bäst, 2, 3 = sämst).
Det borde byggas fler
kärnkraftverk

Det finns ett lämpligt antal
kärnkraftverk i dagens läge

Man borde avveckla
kärnkraften

21 Hur säker är Ni på rangordningen ovan?
Säker

Ganska säker

Ganska osäker

Osäker

22 Hur intresserad är Ni av energipolitik?
Väldigt
intresserad

Ganska
intresserad

Ganska
ointresserad

Inte alls
intresserad

Vet ej

Följande påståenden rör olika former för samhälleligt deltagande. Om Ni anser att
någonting är väldigt viktigt för Er, vad har Ni gjort eller skulle kunna tänka Er att göra? (23-31)
Har
gjort

23 Rösta i val.
24 Skriva insändare.
25 Ta kontakt med politiska beslutsfattare.
26 Skriva under ett upprop.
27 Delta i en bojkott, betalnings- eller köpstrejk.
28 Delta i en fredlig demonstration.
29 Uppvisa civil olydnad genom att delta i en olaglig form av direkt
aktion.
30 Delta i sådana demonstrationer där det tidigare förekommit våld.
31 Bruka våld för att uppnå politiska mål.
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Har inte gjort, men
skulle kunna
tänka mig att göra

Skulle
aldrig
göra

Vet ej

Följande frågor har att göra med olika organisationer i vilkas verksamhet människor engagerar sig.
(32-40) Berätta om Ni på något sätt har varit med i den aktuella organisationens verksamhet och i
så fall på vilket sätt. Ange också om Ni har donerat pengar till organisationens verksamhet.
Vanliga medlemsavgifter räknas inte som donation.
Deltar i verksamhet
Är inte
medlem

Är endast
medlem

Donerat
pengar

Är medlem
och aktiv i
verksamheten

Ja

32 Idrottsförening, friluftsförening (inkl. jakt- och
fiskeföreningar)?
33 Kultur- eller hobbyförening?
34 Byalag eller stadsdelsförening?
35 Fackförbund eller fackförening?
36 Organisation som har att göra med humanitärt
bistånd, människorättsfrågor, minoriteter eller
invandrare?
37 Miljö-, freds- eller djurskyddsförening?
38 Religiös organisation eller församling?
39 Politiskt parti?
40 Någon annan organisation för frivillig verksamhet
som inte nämnts.
Vilken? _________________________

Nedan finns ett antal påståenden som har att göra med politisk verksamhet. Vad anser Ni om
följande påståenden? (41-53)
Helt av
samma
åsikt

41 Genom att rösta kan man påverka saker och ting.
42 De beslut som politikerna fattar påverkar inte mitt liv.
43 Vårt land behöver starka ledare som kan återställa disciplin och
ordning i samhället.
44 Det är var och ens ensak om hon/han röstar eller inte.
45 Ibland känns det som om politiken är så komplicerad att en
vanlig människa inte förstår vad som händer.
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Delvis av
samma
åsikt

Delvis av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Vet ej

Helt av
samma
åsikt

Delvis av
samma
åsikt

Delvis av
annan
åsikt

46 En vanlig medborgare kan inte påverka politik.
47 Jag vet mer om politik och förvaltning än de flesta av mina
medmänniskor.
48 I en allt mer globaliserad värld har Finlands regering svårt att
påverka det som händer i Finland.
49 I slutändan är det ingen större skillnad vilka partier som ingår i
Finlands regering.
50 Folkomröstningar borde användas mer i finländskt
beslutsfattande.
51 Demokrati kan ha sina problem, men den är bättre än andra
styrelseskick.
52 Jag är nöjd med hur Finlands nuvarande regering sköter sitt
jobb.
53 Överlag fungerar demokratin i Finland väl.

54 Anser Ni er kunna identifiera er med något politiskt parti? Vilket parti?
Samlingspartiet
Sannfinländarna
Svenska folkpartiet i Finland
Centern i Finland
Kristdemokraterna i Finland
Finlands socialdemokratiska parti
Vänsterförbundet
Gröna förbundet
Något annat parti
Jag kan inte identifiera mig med något
politiskt parti
Vet ej

55 Kommer Ni att rösta i riksdagsvalet 2007?
Ja, jag röstar
helt säkert

Ja, ganska säkert

Jag tror inte att jag
röstar
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Nej, jag är säker
på att jag inte
röstar

Vet ej

Helt av
annan
åsikt

Vet ej

56 Hur intresserad är Ni av politik?
Väldigt intresserad

Ganska
intresserad

Ganska
ointresserad

Inte alls
intresserad

Vet ej

Nedan finns några påståenden rörande människor. Vad är Er åsikt gällande följande
påståenden? (57-64)
Helt av
samma
åsikt

Delvis av
samma
åsikt

Delvis av
annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

57 De flesta människor är i grund och botten goda och snälla.
58 Det är säkrast att anta att alla människor har onda avsikter
som kommer fram vid första möjliga tillfälle.
59 Det lönar sig att vara ärlig i alla situationer.
60 Det finns ingen ursäkt för en lögn.
61 Om man litar blint på andra, tigger man om problem.
62 Människor jobbar i allmänhet inte effektivt om de inte tvingas
till det.
63 I allmänhet kan man lita på de flesta människor.
64 Jag tänker donera blod under de närmaste sex månaderna.
(Lämna frågan obesvarad, ifall ni inte godkänns som blodgivare.)

Hur mycket litar Ni på följande finländska institutioner? (65-68)
Väldigt mycket

Ganska
mycket

65 Riksdagen
66 Rättsväsendet
67 Polisen
68 Politiker

5

Ganska lite

Väldigt lite

Vet ej

Vet ej

Vilken är Er åsikt i följande frågor gällande
MEDBORGARDISKUSSIONEN? (69-74)

Helt av
samma
åsikt

69 Min inställning till kärnkraft förändrades under
medborgardiskussionen.
70 Mina åsikter om energipolitik förändrades under
medborgardiskussionen.
71 Min kunskap om energifrågor växte under
medborgardiskussionen.
72 Mina förutsättningar för att delta i politiska och medborgerliga
aktiviteter växte under medborgardiskussionen.
73 Jag skulle gärna på nytt delta i en motsvarande tillställning.
74 I den politiska beslutsprocessen borde sådana former som liknar
medborgardiskussionen utnyttjas.
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Delvis av Delvis av
samma
annan
åsikt
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Vet ej

