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Miten vanhemmat ihmiset elävät nykyään? Koronapandemia on leimannut olemassaoloamme kohta 
vuoden ajan, ja vanhemmille ihmisille tämä on ehkä ollut erityisen vaikeaa aikaa. Tutkimuksemme 
TUTKIMUS VANHEMPIEN IHMISTEN ELINEHDOISTA − SWEOLD 2021 suoritetaan säännöllisin väliajoin, 
ja sen tarkoituksena on ollut sen selville saaminen, mikä on yli 75-vuotiaiden elämäntilanne juuri nyt. 
Terveyttä, taloudellista tilannetta, hoivaa ja sosiaalisia suhteita koskevien kysymysten, joita asetamme 
jokaisen tutkimustilanteen yhteydessä, lisäksi kyselemme heiltä, mikä vaikutus pandemialla on ollut 
heidän jokapäiväiseen elämäänsä. 
 
Olet yksi niistä, joita haluamme haastatella Tukholmassa. Otamme sen vuoksi piakkoin yhteyden 
sinuun ja kysymme, haluatko osallistua puhelinhaastatteluumme. Sinun myötävaikutuksellasi 
lisäämme ymmärtämystämme ja tietojamme siitä, miltä elämä näyttää 75 vuotta täyttäneille 
ihmisille. Tulemme sen vuoksi ottamaan yhteyden sinuun ja kysymään, haluatko osallistua 
puhelinhaastatteluumme. Olemme saaneet yhteystietosi Ruotsin Tilastolliselta keskustoimistolta (SCB). 
Nämä tiedot poistetaan, ellet halua osallistua tutkimukseen. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja voit 
milloin tahansa keskeyttää haastattelun tai olla vastaamatta tiettyihin kysymyksiin ilman, että sinun 
pitäisi selittää miksi ja ilman, että siitä olisi joitakin seurauksia sinulle. Riippumatta siitä, oletko pirteä ja 
aktiivinen tai jos sinulla on terveysongelmia ja jaksat vähemmän, vastauksillasi on suuri merkitys. Ilman 
niitä tulee oikeudenmukaisen kuvan antamisesta yli 75-vuotiaana olosta nyky-Ruotsissa vaikeampaa. 
 
Vastausten antaminen jokapäiväistä elämääsi koskeviin kysymyksiin kestää noin 40 minuuttia. 
Oheistettuun yhteenvetoon on otettu mukaan monta haastattelussa esiintyvää kysymystä, ja 
yhteenveto saattaa myös toimia tukena puhelinhaastattelulle. Antamasi vastaukset ovat 
luottamuksellisia, eikä ketään voida tunnistaa niistä, koska henkilötiedoilla ei ole kytköstä vastauksiin. 
Haastatteluvastauksia käytetään ainoastaan tutkimukseen, eikä kukaan omainen saa tiedoksi antamiasi 
vastauksia. Tulokset julkistettaessa ei yksittäisiä ihmisiä voida koskaan tunnistaa niistä. 
 
Tutkimuksen tekevät Aging Research Center -tutkimuslaitoksen tutkijat. Tämä tutkimuslaitos on 
Tukholman yliopiston ja Karoliinisen instituutin välinen yhteistyöprojekti. Haastattelut suorittaa 
tutkimusyritys Ipsos. Muutaman päivän päästä sinulle soittaa Ipsosin haastattelija ajan varaamiseksi 
puhelinhaastattelulle. Sinulla on tuolloin myös mahdollisuus esittää kysymyksiä haastattelusta ja siitä, 
miten se toteutetaan. Ellei sinulla ole käytössäsi puhelinnumeroa, josta sinut saa kiinni tai jos sinulla 
on lisää kysymyksiä esitettävänä, voit ottaa yhteyden Ipsosin tutkimusjohtaja Eva Ohlssoniin, puh. 
0200-33 66 29 tai meihin tutkijoihin, puh. 08-524 881 65. Voit myös lähettää meille 
sähköpostiviestejä osoitteeseen info@sweold.se. Lisätietoja tutkimuksesta on oheistetussa esitteessä 
ja verkkosivustolla www.sweold.se. 

Lämmin kiitos sinulle, joka nyt osallistut tutkimukseen. Myötävaikutuksestasi on suurta apua 
tietouden lisäämiseksi vanhempien ihmisten elämäntilanteesta nyky-Ruotsissa.  
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