
 

Tutkimus vanheemitten henkilöitten elämäntilantheista – 

SWEOLD 2021: Stockholm 
Kuinkas vanheemat henkilöt elävät tänä päivänä? Koronapandemi on leimanu meän elämää kohta 

heti vuen aijan, ja vanheemile henkilöile se on piian koskettanu enemän. Meän tutkimus, TUTKIMUS 

VANHEEMITTEN HENKILÖITTEN ELÄMÄNTILANTHEISTA – SWEOLD 2021, suoritethaan säänölisesti eri 

aikakausina ja se pyrkii othaan selvile kuinka elämä näyttää henkilöile jokka on yli 75 vuotta. Paitti 

kysymyksiä terhveyvestä, ekonomiista, hoijosta ja sosiaalisista kontaktista mitä met asetama 

jokhaisessa tutkimustilantheessa, met tulema tällä kertaa kans kyshyyn kuinka arkielämä on saanu 

vaikutuksia pandemista. 

 
Sie olet yks niistä ketä met haluama haastatella Stokholmissa. Met tulema sen takia othaan 
yhteyttä sinhuun ja kysyä jos sie haluat osalistua meän telefoonihaastatelhuun. Sinun 
osalistuminen lissää meän ymmärystä ja tietoja kuinka elämä näyttää Stokholmissa henkilöile 
jokka on sivuttanheet 75 vuotta. Met tulema siksi othaan yhteyttä ja kysymhään jos sie haluat olla 
mukana meän telefoonihaastattelussa. Met olema saanheet sinun kontaktitiot Tilastovirastosta – 
SCB. Net tiot poistethaan jos sie valittet ettet osalistu. Se on vapaehtosta olla mukana ja sie saatat 
koska haluat, ilman selvittämättä ja ilman ette se antaa sulle mithään seurauksia, lopettaa 
haastattelun eli valita ettet vastaa vishiin kysymykshiin. Riippumatta jos sie olet virkku ja aktiivi eli on 
terhveysprupleemia ja jaksat vähemin, silti sinun vastaukset on merkitykselisiä. Ilman niitä se tullee 
olemhaan vaikeampi antaa oikean kuvan kuinka se on ette olla yli 75 vuotta Ruottissa tänä päivänä. 
 
Kysymykset jokka koskevat sinun arkielämää ottavat noin 40 minuuttia vastata. Mukhaan liitetyssä 
yhteenveoksessa sie saatat nähhä monta meän kysymyksistä ja se saattaa kans toimia tukena 
telefoonihaastattelun aikana. Sinun vastaukset on salhaiset ja ei kethään mene paljastaa, koska 
henkilötiot ei ole liitetty vastaukshiin. Haastattelun vastaukset käytethään vain tutkimuksheen ja ei 
kukhaan ulkopuolinen saa ottaa ossaa vastauksista. Kun tulokset julkaisthaan yksityisiä henkilöitä ei 
siis mene koskhaan paljastaa.  
 
Tutkimusta suorittaa Aging Research Centerin tutkijat. Tätä tutkimusinstityyttiä ohjathaan 
yhteistyössä Stokholmin yliopiston ja Karolinska Institutetin kans. Haastattelut tekevät 
tutkimusyritys Ipsos. Muutaman päivän kuluttua  yks Ipsoksen haastattelija tullee  soithaan sulle 
varraamhaan aikaa telefoonihaastattelhuun. Sillon sulla on maholisuus jättää kysymyksiä 
tutkimuksesta ja kuinka haastattelu tehhään. Jos sulta puuttuu käytössä olevaa telefooninumeroa 
eli on muitaki kysymyksiä sie olet tervetulonen othaan yhteyttä tutkimusjohtajan Eva Ohlssonin 
kans Ipsoksen telefooninumerola 0200-33 66 29 eli meihin vastuussa olevat tutkijat numerola  
08-524 881 65, vaihtoehtona meilaa meile tänne info@sweold.se. Lissää tietoja tutkimuksesta 
löytyy mukhaan liitetyssä brosjyyrissä ja meän kotisivula www.sweold.se.  

Sulle joka osalistut nyt met haluama antaa suuren lämpimän kiitoksen. Sinun osalistuminen on suuri 
apu lissäämhään tietoja vanheemitten henkilöitten elämäntilantheista Ruottissa tänä päivänä. 
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