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Vad undersöker vi?
Finland i Europa (European Social Survey) är ett forskningsprojekt, som 
omfattar 27 europeiska länder. Finlands del, dvs. undersökningen Finland 
i Europa, genomförs av Åbo universitet och den fi nansieras av Finlands 
Akademi. Statistikcentralen samlar in intervjumaterialet. En likadan 
undersökning gjordes föregående gång år 2004.

Ämnesområden i undersökningen är medborgarnas personliga 
välfärd, förtoende för andra människor, uppföljning av samhällsärenden, 
invandring samt arbets- och familjeliv. Undersökningen har planerats av 
en grupp internationella vetenskapsmän. Enligt den feedback vi fi ck den 
föregående gång upplevde intervjupersonerna intervjun och dess frågor 
som mycket intressanta.

Varför görs undersökningen?
Undersökningen görs för att man skall kunna förstå förändringarna i 
samhället. Det är viktigt att människor i olika länder får en möjlighet 
att uttrycka sin åsikt om det samhälle de lever i. Uppgifterna utnyttjas 
på många olika sätt. Beslutsfattarna använder undersökningsuppgifter i 
utvecklingen av samhället. Forskarna använder dem å sin sida vid tolk-
ningen av samhällsfenomen.

I undersökningen samlas likadant material in i olika länder. På detta 
sätt får man värdefulla jämförelseuppgifter bl.a. om strukturen av de 
europeiska samhällena, medlemmarnas åsikter och värden. Senare kan 
man se hur samhällsförändringarna upplevts i de olika skedena. Undersök-
ningsresultaten är intressanta också ur enskilda medborgares synvinkel.
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Hur samlas uppgifterna?
Undersökningsuppgifterna samlas in med intervjuer och med en kort 
blankett. Att besvara frågorna förutsätter inga förberedelser.

Intervjupersonerna har slumpmässigt uttagits ur Statistikcentralens 
databas över befolkningen i Finland. Undersökningen omfattar 3 000 
personer som är 15 år eller äldre. För att undersökningsresultaten skall 
ge en så täckande och rätt bild som möjligt av erfarenheterna och syn-
punkterna i Finland, är det ytterst viktigt att alla personer som valts med 
i undersökningen också deltar i den.

Uppgifterna är konfi dentiella
Alla Era uppgifter behandlas konfi dentiellt. Statistikcentralens intervjuare 
och forskare har lagstadgad tystnadsplikt.

Efter att intervjumaterialet samlats in elimineras alla uppgifter som 
möjliggör identifi ering av en enskild person. Först efter detta sänds mate-
rialet till ett internationellt arkiv för forskningsändamål. De resultat som 
utges är statistiska tabeller och fi gurer, där enskilda intervjupersoner inte 
kan urskiljas.
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Fråga oss!
Vi ger gärna mer information om undersökningen.

Åbo universitet:
Heikki Ervasti, tfn (02) 333 5706
heikki.ervasti@utu.fi 

Statistikcentralen:
Tuula Melkas, tfn (09) 1734 3626
tuula.melkas@tilastokeskus.fi 

eller webbsidorna:
http://www.europeansocialsurvey.org  
http://www.fsd.uta.fi //aineistot/kvdata/ess.html 

Tack för Ert deltagande!

www.tilastokeskus.fi 
Intervju- och undersökningstjänster
PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN

tfn (09) 17 341
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