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Vi undersöker värderingar och åsikter bland personer bosatta i 

Finland 

Vad tycker du gör samhället rättvist? Förstår politikerna vanliga medborgares oro och bekymmer? 

Vad anser du om hälsovårdstjänsterna i Finland och deras nuvarande nivå? 

Din åsikt är viktig! 

Du har valts ut för en undersökning om värderingar och åsikter i Finland, som är en del av en 

internationell undersökningshelhet – European Social Survey (ESS). ESS beskriver på ett omfattande 

och varierande sätt värderingar och åsikter bland personer bosatta i olika europeiska länder samt 

förändringarna i dem. I Finland ansvarar Statistikcentralen för insamlingen av uppgifter. Aktuella 

teman den här gången är välfärd och hur rättvist man upplever att samhället är.  

Det är viktigt att du deltar, eftersom ingen annan kan ersätta dig. Undersökningen ger en tillförlitlig 

helhetsbild av värderingar och åsikter bara om människor av olika bakgrund och i olika livssituationer 

deltar. 

Hur ska du gå till väga? 

Det är lätt att delta i intervjun. Du behöver inte förbereda dig i förväg. Statistikcentralens intervjuare 

kontaktar dig inom kort för att komma överens om en intervju. Du kan också själv kontakta 

intervjuaren. Kontaktinformationen finns uppe till höger i brevet. 

Dina svar är konfidentiella 

Alla uppgifter som du lämnar under intervjun är konfidentiella. Det är inte heller möjligt att identifiera 

enskilda uppgiftslämnare på basis av materialet som lämnas ut för forskningsändamål. 

Statistikcentralens intervjuare och forskare har enligt lag tystnadsplikt.  

Bland alla som deltar i Statistikcentralens enkäter utlottas årligen 50 presentkort på 100 euro. 

Kom med du också − tidigare uppgiftslämnare har tyckt att det varit intressant att delta i 

undersökningen 

 

Tack för samarbetet! 
 

 

Jussi Heino 

statistikdirektör   Vänd  



    
    

Postadress:  Besöksadress:  Telefon: www.stat.fi 

00022 STATISTIKCENTRALEN Verkstadsgatan 13, Helsingfors 029 551 1000 FO-nummer: 0245491-1 

 

Mera information 

Mera information om undersökningen får du i bifogade broschyr, av statistikintervjuaren som 

kontaktar dig senare eller på undersökningens webbsida på stat.fi/ess 

Dataskydd 

Statistikcentralens uppgift är att sammanställa statistik som gäller samhällsförhållanden. 

Undersökningen om värderingar och åsikter i Finland är en del av ett omfattande internationellt 

forskningsprojekt (European Social Survey, ESS) som omkring 30 länder utöver Finland är med i. Åbo 

universitet svarar för den nationella datainsamlingen i Finland, som genomförs av Statistikcentralen. 

Statistikcentralen har tagit ut kontaktinformationen om dem som inbjudits att delta i undersökningen ur 

Statistikcentralens befolkningsdatasystem. Rätten att hantera dina uppgifter i ESS grundar sig på finsk 

lag och på allmänt intresse som avses i EU:s dataskyddsförordning. Utöver din kontaktinformation 

använder Statistikcentralen uppgifter från administrativa register, såsom ålder, kön, familjetyp, 

utbildning, sysselsättning och bostadsområde för att säkra kvaliteten på Finlands 

undersökningsmaterial.  

När datainsamlingen är klar skickar Statistikcentralen det anonymiserade undersökningsmaterialet till 

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv vid Tammerfors universitet och till ESS:s dataarkiv (NSD – 

Norges dataarkiv i Bergen), där man samlar de material man fått in i deltagarländerna. När 

Statistikcentralen lämnar ut uppgifter för forskning nämns inte deltagarnas namn och inte heller är det 

möjligt att direkt identifiera personerna i materialet. Mera information om dataskyddet finns i bifogade 

broschyr. 

E-postadressen till dataskyddsombudet vid Statistikcentralen är tietosuoja@stat.fi 

E-postadressen till dataskyddsombudet vid Norges dataarkiv är dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 
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Inbjudan till en intervju: vi undersöker värderingar och åsikter  
 

En statistikintervjuare kontaktade dig nyligen för att komma överens om en intervju för en 

undersökning om värderingar och åsikter bland personer bosatta i Finland. Intervjun är en del av en 

internationell undersökningshelhet – European Social Survey (ESS). Vi kontaktar dig nu på nytt. Vi 

hoppas att vi får intervjua just dig eftersom vi inte kan ersätta dig med någon annan. Ingen annan 

kan berätta för oss vad just du tänker om de frågor som ställs i undersökningen. 

 

Kom med du också – tidigare deltagare i undersökningen har tyckt att den är intressant! 

Hur ska du gå till väga? 

Det är lätt att delta i intervjun. Intervjuaren, vars kontaktinformation finns uppe i brevhuvudet, 

kontaktar dig på nytt för att komma överens om en tidpunkt och plats för intervjun. Du kan välja en 

tidpunkt som passar dig bäst. Du behöver inte förbereda dig inför intervjun. 

Bland alla som deltar i Statistikcentralens enkäter utlottas årligen 50 presentkort på 100 euro. 

Din åsikt är viktig! 

I ditt bostadsområde är du bland de få i din ålder som nu får en möjlighet att framföra sina åsikter. 

Undersökningen ger en tillförlitlig helhetsbild av värderingar och åsikter bara om människor av olika 

bakgrund och i olika livssituationer deltar.  

Dina svar är konfidentiella 

Alla uppgifter som du lämnar under intervjun är konfidentiella. Statistikcentralens intervjuare och 

forskare har enligt lag tystnadsplikt. 

 

Tack för samarbetet!  

 

 

 

Jussi Heino 

statistikdirektör 

 

Vänd  
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Mera information 
Mera information om undersökningen får du av statistikintervjuaren och på undersökningens webbsida 

på stat.fi/ess 

Dataskydd 

Statistikcentralens uppgift är att sammanställa statistik som gäller samhällsförhållanden. 

Undersökningen om värderingar och åsikter i Finland är en del av ett omfattande internationellt 

forskningsprojekt (European Social Survey, ESS) som cirka 30 länder utöver Finland är med i. Åbo 

universitet svarar för den nationella datainsamlingen i Finland, som genomförs av Statistikcentralen. 

Statistikcentralen har tagit ut kontaktinformationen om dem som inbjudits att delta i undersökningen ur 

Statistikcentralens befolkningsdatasystem. Rätten att hantera dina uppgifter i ESS grundar sig på finsk 

lag och på allmänt intresse som avses i EU:s dataskyddsförordning. Utöver din kontaktinformation 

använder Statistikcentralen uppgifter från administrativa register, såsom ålder, kön, familjetyp, 

utbildning, sysselsättning och bostadsområde för att säkra kvaliteten på Finlands 

undersökningsmaterial.  

När datainsamlingen är klar skickar Statistikcentralen det anonymiserade undersökningsmaterialet till 

ESS:s dataarkiv (NSD – Norges dataarkiv i Bergen), där man samlar data man fått in i 

deltagarländerna. När Statistikcentralen lämnar ut uppgifter för forskning nämns inte deltagarnas namn 

och inte heller är det möjligt att direkt identifiera personerna i materialet. Mera information om 

dataskyddet finns i bifogade broschyr. 

E-postadressen till Statistikcentralens dataskyddsombud är tietosuoja@stat.fi. 

E-postadressen till dataskyddsombudet vid Norges dataarkiv är dpo.esseric@europeansocialsurvey.org. 
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