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Vad undersöker vi?

Den europeiska samhällsundersökningen (European Social
Survey) är ett nytt forskningsprojekt där 23 länder deltar.
Finlands andel, dvs. undersökningen Finland i Europa,
genomförs av Åbo universitet och finansieras av Finlands
Akademi. Intervjumaterialet samlas in av Statistikcentralen.

Undersökningens ämnesområden berör människors delta-
gande i närmiljön och samhället, den välfärd de upplever, in-
vandring, åsikter och värden i livet.

Varför gör vi undersökningen?

Vi gör undersökningen för att förstå de förändringar som
sker i samhället. Den information vi får kan användas på
många sätt. Beslutsfattarna använder forskningsmaterialet då
de utvecklar samhällspolitiken. Det internationella vetenska-
pliga samfundet använder i sin tur materialet då de tolkar
samhälleliga fenomen. Forskningsresultaten är mycket in-
tressanta ur en vanlig medborgares perspektiv.

I den europeiska samhällsundersökningen samlas likadana
uppgifter in i flera olika länder. Då kan man också jämföra
de forskningsresultat man fått i olika länder med varandra:
hurdana är finländarnas åsikter i jämförelse med de åsikter
invånare i andra länder har?

Avsikten är att upprepa undersökningen vartannat år. Senare
kan man se hur invånare i olika länder har upplevt de sam-
hälleliga förändringarna i olika skeden.

Undersökningen har planerats av en internationell grupp ve-
tenskapsmän. Undersökningen har inga kommersiella syften.



Hur samlas forskningsmaterialet in?

Forskningsmaterialet samlas in genom besöksintervjuer. I in-
tervjun frågas förutom frågor som gäller åsikter, attityder
och beteende även efter bakgrundsuppgifter om hushåll, ut-
bildning och sysselsättning. Efter besöksintervjun lämnas
dessutom ett frågeformulär som intervjupersonen får fylla i.

Intervjupersonerna har slumpmässigt uttagits ur Statistik-
centralens databas över Finlands befolkning. Till undersök-
ningen har man valt 2 800 personer som fyllt 15 år. För att
forskningsresultaten skall ge en så heltäckande och sannings-
enlig bild som möjligt över de erfarenheter och åsikter som
personer bosatta i Finland har, är det viktigt att alla personer
som valts ut också deltar i undersökningen.

Uppgifterna är konfidentiella

Alla uppgifter Ni ger är konfidentiella. Statistikcentralens in-
tervjuare och forskare har en lagstadgad tystnadsplikt.

När intervjumaterialet är insamlat avlägsnas alla de uppgifter
som kan göra det möjligt att identifiera en enskild person.
Först efter detta skickas materialet till ett internationellt in-
formationsarkiv där forskare kan använda det. De forsk-
ningsresultat som publiceras är tabeller och diagram i statis-
tisk form, och man kan inte ur dem urskilja information om
en enskild person.



Kontaktinformation

Vi ger gärna tilläggsinformation om undersökningen.

Åbo universitet:
Heikki Ervasti, tfn (02) 333 5706

heikki.ervasti@utu.fi

Statistikcentralen:
Nelli Kiianmaa, tfn (09) 1734 2971

nelli.kiianmaa@tilastokeskus.fi

eller via webbsidorna:
http://www.fsd.uta.fi/hankkeet/ESS/

Tack för att Ni deltar!
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