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Vi undersöker jämställdheten i Finland 

Har männen och kvinnorna lika goda möjligheter i studie- och arbetslivet? Borde 

värnplikten i framtiden också gälla kvinnor? Vad tänker just du om den här frågan? 
 

Du har nu en chans att föra fram dina åsikter via undersökningen Jämställdhetsbarometern 2017.  

Det är mycket viktigt att du deltar: vi kan lämna tillförlitlig information om synen på 

jämställdhet bara om alla de personer med olika bakgrund som valts med i undersökningen svarar. 

Ditt svar kan inte ersättas med någon annans! 

 

Det är lätt att delta 

Undersökningen genomförs som en telefonintervju och frågorna är enkla att besvara. De gäller dina 

åsikter och vardagliga erfarenheter. 

 En intervjuare från Statistikcentralen ringer dig inom den närmaste framtiden för att komma 

överens om tidpunkten för en intervju. Du behöver inte förbereda dig inför intervjun. 

 Om du vill kan du också själv kontakta intervjuaren. Du hittar kontaktinformationen överst i 

detta brev. 

Frågorna besvaras under en och samma gång och leder inte till fortsättningsundersökningar. Bland 

alla som deltar lottar vi ut 3 presentkort på 300 euro till S- eller K-gruppens butiker som tack för 

deltagandet i undersökningen. 

 

Dina svar är konfidentiella 

För undersökningen har 3 000 personer i åldern 15–74 år slumpmässigt tagits ut ur 

Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. Resultaten publiceras som texter och 

tabeller, där man inte kan identifiera enskilda svarspersoner. Materialet överlämnas till Finlands 

samhällsvetenskapliga dataarkiv för att användas i samhällsvetenskaplig forskning. Innan dess 

raderas alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare. 

Statistikcentralens anställda har enligt lagen tystnadsplikt. 
 

Tilläggsinformation  

Mera information om undersökningen får du av intervjuaren, bifogade broschyr och via internet på 

adressen www.stat.fi/taba2017_sv. 

Mera information om datainsamlingen ges av överaktuarie Henna Attila vid Statistikcentralen. 

Kontaktinformationen finns i broschyren. 
 

Tack för samarbetet! 
 

 

 

Tanja Auvinen   Jussi Heino 

Direktör,     Statistikdirektör,  

Social- och hälsovårdsministeriet Statistikcentralen 
 

 

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

Statistikcentralen får bara lämna ut material och sammanslaget material för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar. 

Utlämningen av material sker på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen. 

Insamlingsmaterialet kan senare eventuellt kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som Statistikcentralen 

har tillgång till, t.ex. uppgifter om familj och utbildning, uppgifter om sysselsättning och inkomster och befolkningsvariabler (ålder, 

kön, civilstånd, geografiskt område). Genom att svara på frågorna ger du tillstånd att använda dessa uppgifter med ovan nämnda 

begränsningar. 
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