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Vad undersöker vi?

Syftet med denna undersökning är att 
utreda medborgarnas uppfattningar 
om polisens verksamhet och den inre 
säkerhetens tillstånd. Undersökningen 
har gjorts på uppdrag av Inrikesministeriet 
fr.o.m. år 1999 och den genomförs ungefär 
vartannat år.

Vem har valts ut för 
undersökningen?

För undersökningen har 8 500 personer 
i åldern 15–79 år slumpmässigt valts ut. 
Medborgarna tillfrågas om sina åsikter om 
polisen och hur lyckade polisens tjänster 
har varit. Dessutom ber vi medborgarna 
om en bedömning av deras egna 
erfarenheter av säkerhet och brottslighet.

Statistikcentralen genomför under
sökningen i samarbete med Polisyrkeshög
skolan på uppdrag av Inrikesministeriet. 
Resultaten publiceras år 2023.

Hur deltar du i undersökningen?

Du kan själv välja om du använder en 
webb eller pappersblankett för att besvara 
enkäten. Svarsanvisningarna finns i det 
bifogade följebrevet.

Det är lätt att delta och du behöver inte 
förbereda dig på förhand. 

Varför görs undersökningen?

Polisbarometern ger medborgarna och polisen själv sådan information som det 
skulle vara svårt att få på annat sätt. Med hjälp av informationen kompletteras 
bl.a. den lägesbild som brottsstatistiken ger av säkerheten och brottsligheten i 
Finland. Dessutom är det utifrån uppgiftslämnarnas erfarenheter möjligt att 
bedöma omfattningen av dold brottslighet.

Resultaten utnyttjas vid planeringen av åtgärder som främjar tryggheten och 
välbefinnandet hos dem som bor i Finland och som stöd för beslutsfattandet. 
Polisen använder resultaten också för att utveckla sina tjänster i olika områden.

Uppgifter som frågas i undersökningen 
kan inte fås någon annanstans ifrån. Det 
är viktigt att du deltar även om du inte 
har personliga erfarenheter av polisens 
verksamhet.

Ingen annan kan ersätta dig –  
vi hoppas att du medverkar!

Varför blev just du vald?

Det vore svårt och dyrt att utreda alla med
borgares åsikter. Du har valts ut för under
sökningen genom ett slumpmässigt urval 
ur Statistikcentralens befolkningsdata
system. I undersökningen representerar du 
personer som är av samma kön och ålder 
som du och bor i ditt område. 

Varför är just dina svar viktiga?

För att undersökningen ska vara tillförlitlig 
är det viktigt att uppgiftslämnarna 
representerar personer i olika åldrar och 
livssituationer. Uppgiftslämnarnas svar 
generaliseras med statistiska metoder för 
att beskriva alla personer som är bosatta i 
Finland.



Dina svar är konfidentiella 
Dina svar är konfidentiella och det är frivilligt 
att svara.

De personer som behandlar uppgifterna 
vid Statistikcentralen har lagstadgad 
tystnadsplikt och undersökningsresultaten 
publiceras i sådan form att enskilda 
personers svar inte kan identifieras.

Fråga oss!

Vi ger gärna mer information om 
undersökningen.

Polisyrkeshögskolan
Matti Vuorensyrjä, forskare 
Polisyrkeshögskolan
tfn 0295 483 806
matti.vuorensyrja@poliisi.fi

Jenita Rauta, forskare 
Polisyrkeshögskolan
tfn 0295 483 128
jenita.rauta@poliisi.fi

Inrikesministeriet
Emilia Hämäläinen, sakkunnig 
polisavdelningen
tfn 0295 488 221 
emilia.hamalainen@govsec.fi

Statistikcentralen
Henna Attila, Johanna Koivula
tfn 029 551 1000 (växel)
poliisibarometri@stat.fi

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

FAKTA 
FÖR FRAMTIDEN

Statistikcentralens 
datainsamlingssidor:
www.stat.fi/polisbarometern

Här hittar du  
mera information
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