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Du har valts med i undersökningen Familj, arbete och könsroller – 
svara på webben! 

Genom att delta i undersökningen har du möjlighet att berätta dina åsikter om och erfarenheter av 

familjevärderingar och att kombinera arbete och familj. Vi undersöker till exempel hur finländarna 

förhåller sig till kvinnors och mäns sysselsättning och hur hemarbetet är fördelat i olika familjer. 

Med undersökningen kartläggs åsikterna bland alla bofasta i Finland, så du besvarar väl enkäten 

oberoende av vad du anser om ämnet. Undersökningen ingår i ett omfattande internationellt 

forskningsprojekt där svaren jämförs med resultaten från över 50 olika länder. 

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller 

samhällsförhållanden. Statistikcentralen genomför undersökningen på uppdrag av Finlands 

samhällsvetenskapliga dataarkiv som verkar i anslutning till Tammerfors universitet. 

Personuppgiftsansvarig för undersökningen är Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. 

Det är lätt att delta  

• Besvara enkäten på webben inom en vecka (med dator, surfplatta eller telefon). Länken till 

webblanketten och dina personliga koder finns i rutan ovan i brevet.  

• Om du inte kan svara på webben kontaktar vi dig på nytt senare. 

Ingen kan ersätta dig som uppgiftslämnare 

För enkäten har 3 100 personer i åldern 15–74 år slumpmässigt tagits ut. Du är en av dem.  

I enkäten representerar du personer i din ålder som bor i ditt område, och du kan inte bytas ut mot 

någon annan.  

Vi värdesätter ditt svar. Bland dem som deltagit i enkäten lottar vi ut tre presentkort värda 100 

euro till K-gruppen. 

Vi tar hand om ditt dataskydd 

Vi behandlar dina svar konfidentiellt. Statistikcentralens anställda har tystnadsplikt. Materialet 

överlämnas i oidentifierbar form till Dataarkivet vid Tammerfors universitet och till det internationella 

GESIS-dataarkivet. Det är inte möjligt att identifiera enskilda personer som deltagit i undersökningen 

ur statistikmaterialet. Statistiskt material kan lämnas ut för studier, undervisning och forskning. Mera 

information finns på omstående sida. 

 

Vänd →  

Logga in på blanketten på adressen 

www.stat.fi/svara eller med QR-koden  

Användar-ID   

 
  
Lösenord  

   

https://link.webropolsurveys.com/tilastokeskus?languageId=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4fhttp://www.tilastokeskus.fi/vastaa
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Grunden för 

behandlingen av 

personuppgifter 

Genomförandet av en vetenskaplig undersökning av allmänt intresse 

enligt 4 § 3 punkten i dataskyddslagen. Undantag görs från förbudet att 

behandla särskilda kategorier av personuppgifter med stöd av 6 § 7 

punkten i dataskyddslagen. 

Uppgifter som 

sammanslås med 

insamlat material 

För att minska uppgiftslämnarbördan kompletteras det insamlade 

materialet med registeruppgifter. Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt 

att du inte kan identifieras i det färdiga statistikmaterialet. Uppgifterna 

som bifogas är: modersmål och landskap. 

Dataskyddsbeskrivning 

för datainsamlingen 

Mera information om behandlingen av dina personuppgifter finns här: 

https://www.fsd.tuni.fi/fi/issp2022 

Källa till 

kontaktinformation 

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på 

befolkningsregistret. Kontaktinformation lämnas inte ut utanför 

Statistikcentralen. 

Ytterligare information om undersökningen och förfrågningar 

Mera information om enkäten finns på internet på adressen: www.stat.fi/issp  

Du kan kontakta oss per e-post: issp.info@stat.fi  

Mera information om dataskyddet och den registrerades rättigheter finns i dataarkivet: 

www.tietoarkisto.fi   

 

Tack för samarbetet! 

   

Jussi Heino             Helena Laaksonen  

avdelningschef   direktör  

Statistikcentralen   Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv 
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