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Vad undersöker vi?
Undersökningen Finland i Europa är 
en del av ett omfattande internationellt 
forskningsprojekt (European Social 
Survey, ESS), som omfattar 30 länder.

I undersökningen utreds vad människor 
i olika livssituationer och i olika länder 
anser om samhälleligt viktiga ämnen. 

Ämnesområden i undersökningen 
omfattar bl.a. medborgarnas personliga 
välfär och sociala relationer.  

Åbo universitet ansvarar för Finlands 
del av undersökningen och Finlands 
Akademi för finansieringen. Upp
gifterna publiceras i slutet av år 2022.

Varför görs 
undersökningen?
Det är viktigt att medborgarna 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 åsikterna 
bland personer bosatta i Finland 
utnyttjas av forskare, beslutsfattare och 
medier i Finland och i världen.

Varför blev just du vald?
Det vore mycket dyrt och svårt att 
undersöka åsikterna bland alla som bor 
i Finland genom intervjuer. Därför har 
4 500 personer som är 15 år eller äldre 
valts ut för undersökningen.

Du är med i det här urvalet och 
representerar omkring 2 000 personer i 
din ålder.

Varför är varje svarsperson 
viktig? 
För att undersökningen ska 
vara tillförlitlig är det viktigt att 
intervjupersonerna representerar 
personer i olika åldrar och i olika 
livssituationer.

Urvalspersonernas svar generaliseras 
med statistiska metoder för att beskriva 
hela befolkningen. Uppgifter som 
frågas i undersökningen kan inte fås 
någon annanstans ifrån. Du är den 
bästa experten på ditt liv, och ingen kan 
ersätta ditt svar – kom med! 

Hur deltar man i 
undersökningen?
Det är lätt att delta och du behöver inte 
förbereda dig för intervjun. 

Du kan delta i enkäten med hjälp av en 
webblankett eller en pappersblankett. 
Uppgifter som du behöver finns i följe
brevet. 
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Upplevd lycka, medeltal på en skala på 0–10

Upplevelse av lycka och allmänt förtroende för andra 
människor i olika europeiska länder 2016

Källa: ESS 2016.



FRÅGA OSS!
Vi ger gärna mer information om 
undersökningen.

Åbo universitet: 
Professor Heikki Ervasti,  
tfn 029 450 2158, heikki.ervasti@utu.fi

Statistikcentralen: 
Överaktuarie Henna Attila,  
tfn 029 551 3378, henna.attila@stat.fi

Överaktuarie Johanna Koivula,  
tfn 029 551 3571, johanna.koivula@stat.fi

Överaktuarie Juhani Saari,  
tfn 029 551 3537, juhani.saari@stat.fi

Statistikcentralen
 – producerar tillförlitlig information för 
samhällets behov

 – stöder informationsbaserat 
beslutsfattande

 – främjar användningen av statistisk 
information

 – skapar förutsättningar för forskning

facebook.com/Tilastotohtori
twitter.com/tilastokeskus
instagram.com/tilastokeskus

Du kan delta i enkäten med  
hjälp av en webblankett eller  
en pappersblankett. 

Det är lätt att delta och du 
behöver inte förbereda dig i 
förväg.

LÄS MERA HÄR:

www.stat.fi/finlandieuropa
www.europeansocialsurvey.org

Uppgifterna är 
konfidentiella

Statistikcentralens anställda 
har enligt lagen tystnadsplikt. 
Undersökningsresultaten 
publiceras i statistiktabeller och 
diagram där det inte är möjligt 
att urskilja uppgift er som 
enskilda personer lämnat.

http://facebook.com/Tilastotohtori
http://twitter.com/tilastokeskus
http://instagram.com/tilastokeskus
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