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Vad undersöker vi?
Undersökningen Finland i Europa är en del av ett omfattande forsknings-
projekt (European Social Survey), som omfattar 30 europeiska länder. 
Uppgifterna i undersökningen samlas in genom intervjuer. Intervjuns 
ämnesområden är bl.a. medborgarnas personliga välfärd, arbets- och 
familjeliv, förtroende för andra människor, förtroende för polisen och 
rättsväsendet, bevakning av samhällsfrågor samt invandring.

Åbo universitet ansvarar för Finlands del av undersökningen och den 
finansieras av Finlands Akademi. Statistikcentralen samlar in intervjuma-
terialet. En likadan undersökning har redan gjorts fyra gånger tidigare: 
åren 2002, 2004, 2006 och 2008. Under tidigare år har deltagarna i 
undersökningen tyckt att intervjun och frågorna som ställts varit mycket 
intressanta.

Varför görs undersökningen?
Det är viktigt att människor får en möjlighet att säga vad de tycker 
om samhället där de lever. Undersökningen görs för att man ska kunna 
förstå förändringarna i samhället och föra saker vidare. De insamlade 
uppgifterna om finländarnas åsikter utnyttjas av forskare, beslutsfattare 
och medier. 

I undersökningen samlas likadant material in från de flesta europeiska 
länder. På detta sätt får man värdefulla jämförelseuppgifter om skillna-
derna mellan länderna och deras invånares åsikter. Det internationella 
perspektivet gör undersökningen unik. Resultaten intresserar också 
medborgarna och de kommer att presenteras i medier.
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Det är lätt att delta
En statistikintervjuare kontaktar Er först för att komma överens om en 
intervju. Intervjun görs på tumanhand i en lugn omgivning, t.ex. i Ert hem 
eller på annat liknande ställe. Intervjun kräver inga speciella kunskaper 
eller förhandsförberedelser.

Intervjupersonerna har slumpmässigt uttagits ur Statistikcentralens 
databas över befolkningen i Finland. Undersökningen omfattar 3 200 
personer som är 15 år eller äldre. Av statistiska skäl kan en person som 
valts med i undersökningen inte bytas ut mot någon annan person. På 
detta sätt ger undersökningsresultaten en så täckande och riktig bild av 
de erfarenheter och åsikter som invånarna i Finland har.

Uppgifterna är konfidentiella
I vår verksamhet följer vi statistiklagen. Lagen säger att vi inte får avslöja 
uppgifter som erhållits i undersökningen till utomstående. Alla anställda 
som deltar i undersökningen har undertecknat ett sekretessavtal där de 
lovat att behandla alla uppgifter som erhållits av de intervjuade konfi-
dentiellt.

Innan datamaterialet överlämnas till forskare och det internationella 
informationsarkivet raderas alla uppgifter som kan möjliggöra identifie-
ring av en enskild uppgiftslämnare. De resultat som utges är statistiska 
tabeller och figurer, där enskilda intervjupersoner inte kan urskiljas.
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Fråga oss!
Vi ger gärna mer information om undersökningen.

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

Statistikcentralen:
Forskare Markku Nieminen, tfn (09) 1734 2519
markku.nieminen@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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