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STATISTIKCENTRALEN
– producerar statistik över samhällets olika delområden  
– stöder informationsbaserat beslutsfattande
– främjar användningen av statistisk information 
– skapar förutsättningar för forskning

FAKTA INFÖR FRAMTIDEN – 
TILLFÖRLITLIG STATISTIK TILL 
NYTTA FÖR KUNDERNA

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Postadress: 00022 Statistikcentralen
Telefon: 029 551 1000
STAT.FI

www.facebook.com/Tilastotohtori

https://twitter.com/tilastokeskus

https://www.instagram.com/tilastokeskus

FRÅGA OSS!
Vi ger gärna mer information om undersökningen.
 
ÅBO UNIVERSITET: 
Professor Heikki Ervasti, tfn (02) 333 5706
heikki.ervasti@utu.fi

STATISTIKCENTRALEN:
Forskare Anna-Kaarina Potila, tfn 029 551 2680
anna-kaarina.potila@stat.fi

Forskare Marika Jokinen, tfn 029 551 3270
marika.jokinen@stat.fi

HTTP://TILASTOKESKUS.FI//ESS_SV

VARFÖR BORDE DU DELTA?
Din åsikt är betydelsefull! 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.  
Genom att delta i intervjun deltar du också i utlott-
ningen av presentkort och en iPad surfplatta!

VARFÖR GÖRS 
UNDERSÖKNINGEN?
Det är viktigt att medborgarna får en möjlighet  
att säga vad de tycker om samhället där de lever.  
Uppgiftslämnarna har också tyckt att det har  
varit intressant att delta i undersökningen. Under-
sökningen behövs för att få en tillräckligt heltäck-
ande bild av förändringarna i samhället och för att 
förstå dem bättre. De insamlade uppgifterna om  
finländarnas åsikter utnyttjas av forskare, besluts- 
fattare och medier.
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VÄRDERINGAR  
OCH ÅSIKTER 
I FINLAND

LÄS MERA
HÄR ”
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VAD UNDERSÖKER VI?

Undersökningen Värderingar och åsikter i Finland är en 
del av ett omfattande internationellt forskningsprojekt 
(European Social Survey), som omfattar 30 länder. Upp-
gifterna samlas in genom intervjuer. Frågorna gäller t.ex. 
välbefinnande och sociala relationer samt medborgarnas 
syn på miljöfrågor.  

Åbo universitet ansvarar för Finlands del av undersökningen 
och Finlands Akademi för finansieringen. Statistikcentralen 
samlar in intervjumaterialet redan för åttonde gången. 

Undersökningen görs i de flesta europeiska länder och på 
så sätt får man värdefulla jämförelseuppgifter om skillna-
derna mellan länderna och deras invånares åsikter. Det 
internationella perspektivet gör undersökningen unik. 
Uppgifterna publiceras i slutet av år 2017.

VARFÖR BLEV JUST DU VALD?

Det vore mycket dyrt och svårt att undersöka alla fin-
ländares åsikter genom intervjuer. Därför har 3 400 per-
soner som är 15 år eller äldre valts ut för undersökningen 
på statistiska grunder. Du är med i det här urvalet och 
representerar omkring 1 300 finländare i din ålder. De 
uppgifter du lämnar är oersättliga och förbättrar resulta-
tens tillförlitlighet.

VAD BEHÖVER DU GÖRA?

Det är lätt att delta och du behöver inte förbereda dig 
för intervjun. En statistikintervjuare kontaktar dig för att 
komma överens om en intervju.

UPPGIFTERNA ÄR KONFIDENTIELLA

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sam-
manställer statistik och gör utredningar som gäller sam-
hällsförhållanden. Statistikcentralens anställda har enligt 
lagen tystnadsplikt. Undersökningsmaterialet komplette-
ras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material 
som Statistikcentralen har tillgång till. 

Innan datamaterialet överlämnas till forskare, Finlands 
samhällsvetenskapliga dataarkiv och det internationella 
informationsarkivet raderas alla uppgifter som kan möj-
liggöra identifiering av en enskild uppgiftslämnare. Un-
dersökningsresultaten publiceras i statistiktabeller och 
diagram där det inte är möjligt att urskilja uppgifter som 
enskilda personer lämnat. 
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