
På bilden ses Johanna, Juhani och Henna samt Heikki, 
som svarar för genomförandet av undersökningen.
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STATISTIKCENTRALEN
– producerar statistik över samhällets olika delområden
– stöder informationsbaserat beslutsfattande
– främjar användningen av statistisk information
– skapar förutsättningar för forskning

ALLA ÄR VI
STATISTIK.

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Postadress: 00022 Statistikcentralen
Telefon: 029 551 1000
STAT.FI

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

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 

TILASTOKESKUS.FI/ESS_SV

LÄS MERA
HÄR  ”

“

VARFÖR BORDE DU DELTA?

För att undersökningen ska vara tillförlitlig är det viktigt 
att intervjupersonerna representerar personer i olika åld-
rar och i olika livssituationer. Du är den bästa experten på 
ditt liv, och ingen kan ersätta ditt svar! Genom att delta 
i intervjun deltar du också i utlottningen av presentkort.

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.

VÄRDERINGAR 
OCH ÅSIKTER
I FINLAND
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Upplevd lycka, medeltal på en skala på 0–10

VAD UNDERSÖKER VI?

Undersökningen Värderingar och åsikter i Finland är en 
del av ett omfattande internationellt forskningsprojekt 
(European Social Survey, ESS), som omfattar 30 länder. 
I undersökningen utreds vad människor i olika livssitu-
ationer och i olika länder anser om samhälleligt viktiga 
ämnen. Andra ämnesområden i undersökningen omfat-
tar bl.a. medborgarnas personliga välfärd och hur rättvist 
man upplever att samhället är.

Åbo universitet ansvarar för Finlands del av undersök-
ningen och Finlands Akademi för fi nansieringen. Statis-
tikcentralen samlar in intervjumaterialet. Uppgift erna 
publiceras i slutet av år 2019.

VARFÖR BLEV JUST DU VALD?

Det vore mycket dyrt och svårt att undersöka åsikterna 
bland alla som bor i Finland genom intervjuer. Därför har 
3 400 personer som är 15 år eller äldre valts ut för under-
sökningen. Du är med i det här urvalet och representerar 
omkring 2 000 personer i din ålder. De uppgift er du läm-
nar är oersättliga och förbättrar resultatens tillförlitlighet.

HUR DELTAR MAN I UNDERSÖKNINGEN?

Det är lätt att delta och du behöver inte förbereda dig 
för intervjun. En statistikintervjuare kontaktar dig för att 
komma överens om en intervju.

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.

UPPLEVELSE AV 
LYCKA OCH ALLMÄNT 
FÖRTROENDE FÖR ANDRA 
MÄNNISKOR I OLIKA 
EUROPEISKA LÄNDER 

Upplevelse av lycka bland invånare i olika länder 
och allmänt förtroende för andra människor under 
undersökningsomgången år 2016. Källa: ESS 2016.
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KONTAKTINFORMATION

Statistikcentralens dataskyddsombud: 
tietosuoja@stat.fi .

ESS:s dataskyddsombud: 
dpo.esseric@europeansocialsurvey.org

Dataombudsmannens byrå
Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors
tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi 

UK Information Commissioner’s Offi  ce 
Wycliff e House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, 
SK9 5AF, United Kingdom
puh. +44 01625 545 700, 
ico.org.uk/global/contact-us/email/

BROSCHYR OM 
DATASKYDD 

UPPDRAGSGIVARE

En vetenskaplig ledningsgrupp (Th e European Social 
Survey European Research Infrastructure Consortium, 
dvs. ESS ERIC) styr ESS-undersökningen. ESS ERIC är 
uppdragsgivare och svarar för den centraliserade adminis-
trationen av materialet. Dess huvudsäte är i London.

VILKA ORGANISATIONER DELTAR 
I GENOMFÖRANDET AV UNDERSÖKNINGEN?

Finland representeras i ESS av professor Heikki Ervasti 
vid Åbo universitet, som är nationell koordinator. Statis-
tikcentralen genomför datainsamlingen i Finland på upp-
drag av Åbo universitet. Norges dataarkiv NSD svarar för 
behandlingen av det material som samlats in i de olika 
länderna, för distributionen till forskare och i sista hand 
för att enskilda uppgift slämnare inte kan identifi eras i nå-
got deltagarlands material. 

Mera information får du via bifogade länk:  

europeansocialsurvey.org/about/country/fi nland/

fi nnish/ess_fi nland.html

STATISTIKCENTRALEN
– producerar statistik över samhällets olika delområden
– stöder informationsbaserat beslutsfattande
– främjar användningen av statistisk information
– skapar förutsättningar för forskning

ALLA ÄR VI
STATISTIK.

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Postadress: 00022 Statistikcentralen
Telefon: 029 551 1000
STAT.FI

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



VAD ÄR ESS?

ESS (European Social Survey) är en europeisk enkätun-
dersökning om samhälleliga attityder, uppfattningar och 
beteenden i olika europeiska länder.

VARFÖR KONTAKTAR VI JUST DIG?

ESS har bett de nationella statistikmyndigheterna att göra 
upp en representativ lista som baserar sig på ett slumpmäs-
sigt urval över personer som eventuellt deltar i undersök-
ningen. Du är en av dem som valts med.

DELTAGANDE I UNDERSÖKNINGEN

Under intervjun får du ett antal frågor om dina attity-
der och om centrala händelser i ditt liv. Dessutom ställer 
vi sakfrågor. Ämnesområdena gäller politik och religion 
samt dina åsikter om samhälleliga frågor. Dina svar från 
intervjun sparas elektroniskt. Vi samlar också in uppgift er 
om det område där du bor. Deltagandet i undersökning-
en är frivilligt. Du kan också fritt välja vilka frågor du vill 
svara på, och du kan avbryta intervjun när som helst ut-
an förklaring.

OM DU INTE VILL DELTA

Om du bestämmer dig för att inte delta i undersökningen, 
kommer vi att fråga dig om orsaken och lagra den orsak 
som du eventuellt ger (t.ex. språksvårigheter eller sjuk-
dom). Den här informationen hjälper oss att säkerställa 
att de som deltar i undersökningen är statistiskt sett repre-
sentativa för befolkningen i Finland.

Det är viktigt för oss att kunna skydda dina 

personliga uppgifter. I den här broschyren 

berättar vi mer om vad vi gör med uppgifterna 

i undersökningen och hur de bevaras.

VAD HÄNDER MED DE INSAMLADE 
UPPGIFTERNA?

 – Vi behandlar alla uppgift er om dig strikt konfi denti-
ellt och enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 
och den nationella dataskyddslagstift ningen.

 – Bara Statistikcentralen har tillgång till din kontakt-
information (namn, adress och telefonnummer)

 – När datainsamlingen är klar skickar Statistikcen-
tralen undersökningsmaterialet utan namn- eller 
kontakt information till ESS:s dataarkiv (NSD – 
Norges dataarkiv i Bergen).

 – Din kontaktinformation avlägsnas från undersök-
ningsmaterialet före off entliggörandet, senast i 
juni 2020.

 – Undersökningsmaterialet bevaras datasäkert för obe-
stämd tid och görs tillgängligt för vetenskaplig forsk-
ning för forskare, studerande samt andra intresserade 
av samhälleliga attityder bland européerna.

 – I princip är det möjligt, fastän mycket osannolikt, att 
det går att identifi era dig genom att kombinera vissa 
insamlade uppgift er (medborgarskap, ålder, yrke, om-
råde). Detta är möjligt bara ifråga om enskilda enkät-
svar som inte publiceras. Endast forskare har tillgång 
till enkätsvaren och de måste särskilt ansöka om 
användningstillstånd samt ingå ett dataskyddsavtal 
för användning av undersökningsmaterialet.

 – Undersökningsresultaten publiceras på ESS:s webb-
plats senast i maj 2020.

 – Vi kommer att göra allt vi förmår för att se till att 
inte en enda deltagare kan identifi eras på basis av de 
off entliggjorda resultaten.

DINA RÄTTIGHETER

Så länge som dina svar kan identifi eras i undersöknings-
materialet, har du rätt att begränsa användningen av och 
tillgången till dina personliga uppgift er. Du har också rätt 
att få veta vilka uppgift er om dig som har sparats och be att 
dina sparade uppgift er förstörs. Det är emellertid inte möj-
ligt att radera de uppgift er du lämnat eft er att namn- och 
adressuppgift erna har förstörts. 

Du har rätt att anföra besvär hos dataskyddsmyndigheten 
i Finland (Dataombudsmannen) eller i Förenade kungari-
ket (Information Commissioner’s offi  ce).

MED VILKEN RÄTT BEHANDLAR VI DINA 
PERSONUPPGIFTER?

Rätten att hantera dina uppgift er i ESS grundar sig på 
fi nsk lagstift ning som gäller behandlingen av personupp-
gift er i statistikverksamheten och på allmänt intresse som 
avses i EU:s dataskyddsförordning.

 

VAR HITTAR DU MERA INFORMATION?

Mera information om undersökningen fi nns på 

Statistikcentralens datainsamlingssidor stat.fi /ess 

samt på ESS:s webbplats europeansocialsurvey.org

Fullständig dataskyddsbeskrivning: 

europeansocialsurvey.org/about/privacy.html
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