K YSELYLOMAKE : FSD2975 S UOMENRUOTSALAISTEN
NETISSÄ 2013

KANSALAISKESKUSTELU INTER -

Q UESTIONNAIRE : FSD2975 O NLINE C ITIZEN D ISCUSSION OF S WEDISH - SPEAKING F INNS
2013
F RÅGEFORMULÄR : FSD2975 F INLANDSSVENSKARNAS MEDBORGARDISKUSSIONER PÅ I N 2013

TERNET

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Medborgardiskussion 2013: frågeformulär
Ålder: _____

Kön
1 Man
2 Kvinna

v1t1: Hur ofta brukar du använda en webbkamera och en mikrofon?
1 Jag använder dylik utrustning varje vecka vecka
2 Jag använder dylik utrustning någon gång i månaden
3 Jag använder dylik utrustning sällan
4 Jag har aldrig använt en webbkamera eller en mikrofon

v2t1: Vilken är din utbildning?
1 Grundskolans lågstadium, folkskola
2 Grundskolans högstadium, mellanskola
3 Yrkesinriktad grundexamen, yrkesskola
4 Studentexamen
5 Yrkesinstitutexamen
6 Högre institutexamen, yrkeshögskoleexamen, lägre högskoleexamen
7 Högre högskoleexamen
8 Doktorsexamen
9 Vet ej

v3t1: Boendemiljö: Bor du i...
1 I en stadskärna
2 I en förort till en större stad
3 I ett kommuncentrum eller annan tätort
4 I en glesbygd

v4t1: Till vilken av följande yrkesgrupper hör du?

1 Jordbrukare eller lantbruksföretagare
2 Egen företagare

3 Arbetstagare i ledande position
4 Högre tjänsteman
5 Lägre tjänsteman
6 Arbetstagare
7 Pensionär
8 Studerande eller elev
9 Hemmamamma eller- pappa
10 Arbetslös
11 Annat

v5t1: Hur intresserad är du av politik?
1 Mycket intresserad
2 Ganska intresserad
3 Bara lite intresserad
4 Inte alls intresserad

v6t1: Brukar du rösta i politiska val?
1 Ja, jag röstar alltid
2 Ja, jag röstar ganska ofta
3 Nej, jag brukar sällan rösta
4 Nej, jag brukar aldrig rösta
5 Vill ej ange

v7t1: Hur ofta diskuterar du politik och samhällsfrågor med andra människor?
1 Dagligen eller nästan dagligen
2 Ofta
3 Ibland
4 Sällan
5 Aldrig
6 Vet ej

v8t1: Hur ofta använder du internet?
1 Dagligen, mer än två timmar
2 Dagligen, mindre än två timmar
3 Några gånger i veckan

4 Ungefär en gång i veckan
5 Sällan
6 Aldrig

v9t1: Har du under den senaste månaden gjort något av följande på internet eller i sociala medier?
1 Ja
2 Nej
v9t1p1: Besökt en nätgemenskap, "community" (t.ex. Facebook, Google+,Twitter)
v9t1p2: Uppdaterat din profil i en nätgemenskap
v9t1p3: Läst en eller flera bloggar
v9t1p4: Kommenterat någon eller några bloggar
v9t1p5: Skrivit i en egen blogg
v9t1p6: Läst diskussioner i något nätforum
v9t1p7: Kommenterat diskussioner i något nätforum
v9t1p8: Startat en diskussion i något nätforum
v9t1p9: Spridit information om evenemang i ett socialt nätverk
v9t1p10: Lyssnat på en eller flera poddsändningar

v1t2: Vad är din åsikt om följande påståenden?
1 Helt av samma åsikt
2 Delvis av samma åsikt
3 Delvis av annan åsikt
4 Helt av annan åsikt
v1t2p1: Vindkraften bör byggas ut
v1t2p2: Finland bör ta emot färre asylsökande
v1t2p3: Den s.k. föräldrapenningen är tillräckligt hög i Finland
v1t2p4: Alkoholskatten bör höjas
v1t2p5: Föräldraledigheten borde enligt lag delas lika mellan båda föräldrarna
v1t2p6: EU bör inte ge ekonomiskt stöd till länder i kris
v1t2p7: Eutanasi (dödshjälp) bör tillåtas i Finland
v1t2p8: Det andra inhemska språket bör vara ett obligatoriskt läroämne i skolan
v1t2p9: Kärnkraften bör avvecklas
v1t2p10: Samkönade par bör ha rätt till extern adoption
v1t2p11: Finland har en fungerande invandringspolitik

v1t2p12: Finland borde i högre grad ge ekonomiskt stöd till par som adopterar barn
v1t2p13: Finland bör tillåta samkönade äktenskap (s.k. könsneutrala äktenskap)
v1t2p14: Abort bör förbjudas i lag
v1t2p15: Barnbidragets nivå är tillräckligt hög i Finland
v1t2p16: Alla typer av sexköp bör förbjudas i Finland
v1t2p17: Barnbidragets belopp borde vara kopplat till föräldrarnas inkomster
v1t2p18: Finland är inte ett tillräckligt jämställt land
v1t2p19: Staten bör uppmana folk att ta vaccin
v1t2p20: Finland bör införa dödsstraff

v2t2:Vad anser du om följande påståenden?
1 Helt av samma åsikt
2 Delvis av samma åsikt
3 Delvis av annan åsikt
4 Helt av annan åsikt
v2t2p1: Det är var och ens ensak, om man röstar eller inte
v2t2p2: Demokratin kan ha sina problem, men den är bättre än andra styrelseskick
v2t2p3: Viktiga samhälleliga frågor borde allt oftare avgöras genom folkomröstningar
v2t2p4: Jag diskuterar helst politik och samhälleliga frågor med personer som är av samma åsikt som jag
v2t2p5: Politiska diskussioner för vanliga medborgare borde ordnas som stöd för den representativa demokratin
v2t2p6: Jag skulle själv vilja delta i dylika medborgardiskussioner
v2t2p7: Jag undviker sådana människors sällskap, vars värderingar, attityder eller åsikter avviker från mina egna
v2t2p8: Det är en medborgerlig plikt att rösta
v2t2p9: Finlands nuvarande valsystem fungerar bra och det finns ingen orsak att ändra på det
v2t2p10: Att rösta är det enda sättet för vanliga medborgare att påverka politiskt beslutsfattande
v2t2p11: Riksdagsledamöterna fjärmas snabbt från vanliga människors problem
v2t2p12: Politikerna bryr sig inte om vanliga människors åsikter
v2t2p13: Jag kan inte påverka vad landets regering och riksdag beslutar om
v2t2p14: Genom partierna beaktas medborgarnas åsikter i beslutsfattandet
v2t2p15: Ibland känns det som om politiken är så komplicerad att jag inte riktigt förstår allt som händer
v2t2p16: Genom att rösta kan man påverka

v3t2: Nedan nämns olika former för samhälleligt deltagande. Vilka av dessa har du gjort under de senaste
fyra åren, eller om saken var väldigt viktig för dig vad skulle du kunna göra?
1 Jag har gjort detta under de senaste fyra åren
2 Jag har inte gjort detta, men skulle kunna göra
3 Jag skulle aldrig göra detta

v3t2p1: Skriva insändare
v3t2p2: Ta kontakt med politiska beslutsfattare i ett viktigt ärende
v3t2p3: Skriva på ett upprop eller en namninsamling
v3t2p4: Delta i ett politiskt partis verksamhet
v3t2p5: Delta i en annan föreningsverksamhet
v3t2p6: Styra mina inköp så att jag genom mina konsumtionsvanor främjar naturskyddet
v3t2p7: Styra mina inköp så att jag som konsument påverkar samhälleliga eller politiska frågor
v3t2p8: Delta i en bojkott, betalnings- eller köpstrejk
v3t2p9: Delta i en fredlig demonstration
v3t2p10: Uppvisa civil olydnad genom att delta i olaglig direkt aktion
v3t2p11: Delta i sådana demonstrationer där det tidigare har förekommit våld
v3t2p12: Bruka våld för att uppnå politiska mål

v4t2: Internet har skapat nya möjligheter att agera politiskt och skaffa information. Har du gjort något av
följande under de senaste fyra åren på internet, eller vad skulle du kunna göra?
1 Jag har gjort detta under de senaste fyra åren
2 Jag har inte gjort detta, men skulle kunna göra
3 Jag skulle aldrig göra detta

v4t2p1: Skriva på ett upprop eller en namninsamling på internet
v4t2p2: Ta kontakt med politiska beslutsfattare i ett viktigt ärende via internet
v4t2p3: Delta i diskussioner på internet, t.ex. skriva kommentarer på nyhetssidor eller politiska bloggar
v4t2p4: Donera pengar till ett parti eller en kandidat via internet
v4t2p5: Skicka och ta emot valrelaterad e-post eller meddelanden till och från vänner, familjemedlemmar samt
bekanta
v4t2p6: Skriva om politik i en egen blogg

v5t2: I vilken utsträckning har du förtroende för följande aktörer? Ge ditt förtroende för varje aktör på
en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder att du inte alls har förtroende, medan 10 betyder att du har
fullständigt förtroende.

v5t2p1: Republikens president
v5t2p2: Politiska partier
v5t2p3: Riksdagen
v5t2p4: Finlands regering (statsrådet)
v5t2p5: Politiker
v5t2p6: Europeiska unionen
v5t2p7: Rättsväsendet
v5t2p8: Offentliga tjänstemän
v5t2p9: Evangelisk-lutherska kyrkan
v5t2p10: Polisen
v5t2p11: Facket

v6t2: Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor eller att man inte kan vara
försiktig nog när man har att göra med andra människor? Svara på en skala från 0 till 10.

Kan man lita på folk i allmänhet?

v7t2: Hur kontroversiella är följande frågor i Finland? Ange svaren på en skala från 0 till 10 där noll
betyder att ämnet inte alls är kontroversiellt medan tio betyder att ämnet är väldigt kontroversiellt i
Finland.

v7t2p1: Kärnkraftens utbyggnad
v7t2p2: Vindkraftens utbyggnad
v7t2p3: Kommunsammanslagningar
v7t2p4: Invandringspolitik
v7t2p5: Global uppvärmning
v7t2p6: EU:s stödpaket till länder i ekonomisk kris
v7t2p7: Eutanasi (dödshjälp)
v7t2p8: Skarvjakt
v7t2p9: Samkönade äktenskap
v7t2p10: Abort
v7t2p11: Alkoholskattens storlek

v7t2p12: Barnbidragets fördelning (inkomstbaserat eller lika för alla)
v7t2p13: Illegal fildelning på internet
v7t2p14: Samkönade pars rätt till extern adoption
v7t2p15: Prostitution
v7t2p16: Eventuellt finländskt medlemskap i NATO
v7t2p17: Pälsdjursuppfödning
v7t2p18: Den s.k. Yle-skatten
v7t2p19: Barnbidragets belopp
v7t2p20: Den s.k. tvångssvenskan
v7t2p21: Mottagning av asylsökande
v7t2p22: Jämställdhet
v7t2p23: Vaccinering mot s.k. svininfluensa
v7t2p24: Dödsstraff

v8t2: Vad anser du om följande påståenden? Ta ställning på en skala mellan 1 och 7 där 1 betyder att du
är helt av annan åsikt och där 7 betyder att du är helt av samma åsikt som påståendet.

v8t2p1: Diskussionen höll överlag en hög kvalitet
v8t2p2: Deltagarnas inlägg var väl underbyggda
v8t2p3: De idéer som framfördes granskades kritiskt
v8t2p4: Deltagarna använde argument för att understöda sina synpunkter
v8t2p5: Jag motiverade mina åsikter väl
v8t2p6: Deltagarna baserade sina argument på personliga ståndpunkter och värderingar
v8t2p7: Argumentationen i diskussionen byggde på fakta
v8t2p8: Argumentationen som fördes var övertygande
v8t2p9: Diskussionsämnet var relevant
v8t2p10: Deltagarna höll sig till diskussionsämnet
v8t2p11: Jag upplevde diskussionen som meningsfull
v8t2p12: Andra deltagare verkade lyssna och förstå mina synpunkter
v8t2p13: Alla deltagare hade lika stor möjlighet att göra sina röster hörda
v8t2p14: Deltagandet i diskussionen var jämnt fördelat

v9t2: vilken är din åsikt om följande påståenden? Ta ställning på en skala mellan 1 och 7 där 1 betyder att
du är helt av annan åsikt och där 7 betyder att du är helt av samma åsikt som påståendet.

v9t2p1: Deltagarna lyssnade på varandra
v9t2p2: Deltagarna var oeniga
v9t2p3: Jag blev övertygad av en annan persons argument
v9t2p4: Jag stötte på åsikter som skiljde sig från mina egna
v9t2p5: Deltagarna försökte argumentera sakligt och rationellt även när jag inte höll med dem
v9t2p6: Relationerna mellan deltagarna verkade bra
v9t2p7: Diskussionen var respektfull
v9t2p8: Diskussionen var artig
v9t2p9: Personliga påhopp var vanliga
v9t2p10: Tonen i diskussionen var överlag negativ
v9t2p11: Hotelser och stereotypiseringar var vanliga i diskussionen
v9t2p12: Det förekom heta känsloutbrott som störde diskussionen
v9t2p13: Vissa verkade enbart vara ute för att provocera andra
v9t2p14: Mina åsikter respekterades av de andra deltagarna
v9t2p15: Som ett resultat av diskussionen ändrade jag åsikt i frågan
v9t2p16: Jag skulle gärna delta i en liknande diskussion på nätet igen
v9t2p17: Många olika synvinklar kom fram i diskussionen
v9t2p18: Deltagarna fokuserade på samhällets bästa istället för att vara egoistiska
v9t2p19: Jag var ärlig i diskussionen
v9t2p20: Deltagarna framförde uppriktiga åsikter

v10t2: Vad anser du om följande påståenden? Ta ställning på en skala mellan 1 och 7 där 1 betyder att du
är helt av annan åsikt och där 7 betyder att du är helt av samma åsikt som påståendet.

v10t2p1a1: Kravet på namnidentifiering gjorde att jag höll inne med mina åsikter
v10t2p2a1: Diskussionsämnet berörde mig personligen
v10t2p3a1: Jag hade hellre diskuterat frågan anonymt
v10t2p4a1: Kvaliteten på diskussionen hade varit högre om deltagarna varit anonyma
v10t2p5a1: Diskussionsämnets karaktär gjorde det svårt att hålla en hög kvalitet på diskussionen
v10t2p6a1: Diskussionsämnet kan beskrivas som kontroversiellt
v10t2p7a1: Diskussionsklimatet var öppet
v10t2p8a1: Diskussionsämnet är en viktig samhällsfråga
v10t2p9a1: Diskussionsämnet var relevant
v10t2p10a1: Jag upplevde mig som anonym i diskussionen
v10t2p1a2: Jag förde fram åsikter jag aldrig hade gjort i eget namn

v10t2p2a2: Diskussionsämnet berörde mig personligen
v10t2p3a2: Jag hade hellre diskuterat frågan icke-anonymt
v10t2p4a2: Kvaliteten på diskussionen hade varit högre om deltagarna varit icke-anonyma
v10t2p5a2: Diskussionsämnets karaktär gjorde det svårt att hålla en hög kvalitet på diskussionen
v10t2p6a2: Diskussionsämnet kan beskrivas som kontroversiellt
v10t2p7a2: Diskussionsklimatet var öppet
v10t2p8a2: Diskussionsämnet är en viktig samhällsfråga
v10t2p9a2: Diskussionsämnet var relevant
v10t2p10a2: Jag upplevde mig som anonym i diskussionen

