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Värderingar och åsikter i Finland  
 
Tycker du att det är viktigt att man får högklassig utbildning i de finländska skolorna? Tycker du 
att politikerna fattar rätta beslut? Oroar du dig för klimatförändringen?  
 
Din åsikt är viktig!  
 
Du har valts ut för undersökningen om finländarnas åsikter och värderingar. Genom att delta i 
intervjun försäkrar du dig om att åsikterna hos finländarna i din ålder blir hörda och att de insamlade 
uppgifterna är tillförlitliga.  
 
Du deltar samtidigt i en utlottning där du kan vinna presentkort på 300 euro till S-gruppens och K-
gruppens butiker samt en Apple iPad platta.  
 

Hur ska du gå till väga?  
 
Det är lätt att delta i intervjun. Du behöver inte förbereda dig i förväg. Statistikcentralens 

intervjuare kontaktar dig inom kort för att komma överens om en intervju. Du kan också själv 
kontakta intervjuaren (kontaktinformationen finns uppe till höger i brevet).  
 
Dina svar är konfidentiella  
 
Alla uppgifter som du lämnar under intervjun är konfidentiella. Statistikcentralens intervjuare och 
forskare har enligt lag tystnadsplikt.  
Svarspersonerna har slumpmässigt tagits ut ur Statistikcentralens befolkningsdatabas och du 
representerar din åldersgrupp och region i undersökningen. Ingen annan kan ersätta dig.  

 

Mera information 

Mera information om undersökningen får du av statistikintervjuaren eller  

via internet på adressen (http://tilastokeskus.fi/ess_sv) 

 

Kom med du också – tidigare deltagare i undersökningen har tyckt att den är intressant! 

 

 Med vänlig hälsning!  

 

Jussi Heino  

statistikdirektör 
 

 

 

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden. 

Insamlingsmaterialet kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som Statistikcentralen har tillgång till. 

Statistikcentralen får bara lämna ut material och sammanslaget material för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar. 

Materialet som lämnas ut kan senare sammanslås med andra uppgifter. Utlämningen av material sker alltid på ett sådant sätt att det inte 

är möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen. 

http://tilastokeskus.fi/ess_sv
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Värderingar och åsikter i Finland 
 

En statistikintervjuare kontaktade dig nyligen för att komma överens om en intervju för en 

undersökning om finländarnas värderingar och åsikter. Vi kontaktar dig nu på nytt. Vi 

hoppas att vi får intervjua just dig eftersom vi inte kan ersätta dig med någon annan. Ingen 

annan kan berätta för oss vad just du tänker om de frågor som ställs i undersökningen. 

 

Kom med du också – tidigare deltagare i undersökningen har tyckt att den är intressant! 

Hur ska du gå till väga? 

Det är lätt att delta i intervjun. Intervjuaren, vars kontaktinformation finns uppe i brevhuvudet, 

kontaktar dig på nytt för att komma överens om en tidpunkt och plats för intervjun. Du kan 

välja en tidpunkt som passar dig bäst. Du behöver inte förbereda dig inför intervjun. 

Genom att medverka i intervjun deltar du i utlottningen av Apple iPad-platta och 

presentkort på 300 euro till S- eller K-gruppens butiker. 

Din åsikt är viktig! 

I ditt bostadsområde är du bland de få i din ålder som nu får en möjlighet att framföra sina 

åsikter. Din åsikt är oersättlig! Genom att delta i intervjun försäkrar du dig om att 

värderingarna och åsikterna hos finländarna blir hörda och att de insamlade uppgifterna är 

tillförlitliga även i internationell jämförelse. 

Dina svar är konfidentiella 

Alla uppgifter som du lämnar under intervjun är konfidentiella. Statistikcentralens intervjuare 

och forskare har enligt lag tystnadsplikt. 

Mera information 

Mera information om undersökningen får du av statistikintervjuaren eller  

via internet på adressen (http://tilastokeskus.fi/ess_sv) 

 

Tack för samarbetet!  

 

Jussi Heino  

statistikdirektör 
 

 

 

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden. 

Insamlingsmaterialet kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som Statistikcentralen har tillgång 

till. Statistikcentralen får bara lämna ut material och sammanslaget material för vetenskapliga undersökningar och statistiska 

utredningar. Materialet som lämnas ut kan senare sammanslås med andra uppgifter. Utlämningen av material sker alltid på 

ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen. 
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