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Vad undersöker vi?
Undersökningen om finländarnas värderingar är en del av ett omfattande 
forskningsprojekt (European Social Survey) som omfattar 30 länder. 
Ämnesområden i undersökningen är bl.a. medborgarnas personliga 
välfärd, arbets- och familjeliv och bevakning av samhällsfrågor. Uppgif-
terna samlas in genom intervjuer.

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 fem gånger tidigare 
under 2000-talet.

Varför görs undersökningen?
Det är viktigt att människor får en möjlighet att säga vad de tycker om 
samhället där de lever. Undersökningen behövs för att få en tillräckligt 
heltäckande bild av förändringarna i samhället och för att förstå dem 
bättre. De insamlade uppgifterna om finländarnas åsikter utnyttjas av 
forskare, beslutsfattare och medier.

Eftersom undersökningen görs i de flesta länder i Europa, får man 
värdefulla jämförelseuppgifter om skillnaderna mellan länderna och 
deras invånares åsikter. Det internationella perspektivet gör undersök-
ningen unik. Resultaten intresserar också medborgarna och de kommer 
att presenteras i medier i slutet av år 2013.

Hur blev jag vald?
Det skulle vara ytterst dyrt och besvärligt att intervjua alla vuxna fin-
ländare. Därför har 3 300 personer som är 15 år eller äldre valts ut för 
undersökningen på vetenskapliga grunder. Du är med i det här urvalet 
och representerar omkring 1 400 finländare i undersökningen.
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Vad behöver jag göra?
Det är lätt att delta. En statistikintervjuare kontaktar dig först för att 
komma överens om en intervju. Intervjun görs på tu man hand med 
intervjuaren på en plats som ni kommer överens om. Du behöver inte 
förbereda dig i förväg inför intervjun.

Varför borde jag delta?
Det är mycket viktigt att du deltar, eftersom du representerar din region 
och åldersgrupp i undersökningen. Av statistiska skäl kan vi inte byta 
ut dig mot någon annan person. Ditt deltagande ger undersöknings-
resultaten en så täckande och riktig bild av de erfarenheter och åsikter 
som invånarna i Finland har.

Hur vet jag att mina svar förblir 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 
konfidentiellt.

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:
Överaktuarie Markku Nieminen, tfn (09) 1734 2519
markku.nieminen@stat.fi

Webbsidorna:
http://stat.fi/tup/htpalvelut/tutkimukset.html
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