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Du har valts ut för att bedöma polisens verksamhet i Finland –  
svara på webben!  

Med undersökningen insamlas viktig information om säkerheten i vardagen för personer bosatta i 

Finland och om deras inställning till polisens verksamhet. Frågorna gäller livet i familjekretsen, på 

fritiden och i arbetslivet.  

På basis av enkätsvaren sammanställs statistik. Resultaten utnyttjas vid planeringen av åtgärder som 

främjar tryggheten och välbefinnandet hos dem som bor i Finland och som stöd för beslutsfattandet. 

Det är viktigt att du deltar även om du inte har personliga erfarenheter av polisens verksamhet. 

Det är lätt att delta  

• Besvara enkäten på webben inom en vecka. Länken till webblanketten och dina personliga 

koder finns i rutan ovan i brevet. Det tar ungefär 15 minuter att besvara frågorna. 

• Om du hellre besvarar enkäten på pappersblankett, skickas den senare till dig.  

Ingen kan ersätta dig som uppgiftslämnare 

För enkäten har 8 500 personer i åldern 15–79 år valts ut slumpmässigt. Du är en av dem. I under-

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

någon annan.  

Vi värdesätter ditt svar! 

Undersökningen genomförs på uppdrag av Inrikesministeriet av statens statistikbyrå Statistikcentralen 

i samarbete med Polisyrkeshögskolan. Statistikcentralen sammanställer statistik och gör utredningar 

som gäller samhällsförhållanden.  

Vi tar hand om ditt dataskydd 

Vi behandlar dina svar konfidentiellt. Statistikcentralens anställda har tystnadsplikt. Uppgifterna du 

ger används bara för att sammanställa statistik. Det är inte möjligt att identifiera enskilda personer som 

deltagit i undersökningen ur statistikmaterialet. Statistiskt material kan lämnas ut enbart för statistiska 

utredningar och vetenskapliga undersökningar.  

Efter att undersökningen avslutats överförs undersökningsmaterialet till Finlands 

samhällsvetenskapliga dataarkiv, där materialet arkiveras utan personuppgifter som möjliggör direkt 

identifiering. Dataarkivet kontrollerar att materialet har anonymiserats på behörigt sätt och bearbetar 

materialet så att det lämpar sig för långtidsförvaring samt för fortsatt användning inom vetenskaplig 

forskning och undervisning. Mera information finns på omstående sida.  

   Vänd →  

Logga in på blanketten på adressen 

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

Användar-id ABC1234 

 

  
Lösenord DEFG567 

   

http://www.stat.fi/
https://www.stat.fi/svara


Polisbarometern 2022 

TK/2103/10.00.01/2022 

Postadress: Besöksadress:  www.stat.fi 

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

 

 

Grunden för 

behandlingen av 

personuppgifter 

Genomförandet av en vetenskaplig undersökning av allmänt intresse 

enligt 4 § 3 punkten i dataskyddslagen. 

Uppgifter som 

sammanslås med 

insamlat material 

För att underlätta besvarandet kompletteras det material som samlats in 

med registeruppgifter. Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att du inte 

kan identifieras i det färdiga statistikmaterialet. De uppgifter som bifogas 

är de registrerades kön, ålder, utbildning och boendekommun.  

Dataskyddsbeskrivning 

för datainsamlingen 

Närmare information om behandlingen av dina personuppgifter finns här: 

intermin.fi/sv/dataskydd 

Dataskyddsombudets 

kontaktinformation  

 

Källa till 

kontaktinformation 

Statistikcentralen: tietosuoja@stat.fi Inrikesministeriet: 

tietosuojavastaava.sm@govsec.fi  

 

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på 

befolkningsdatasystemet. Kontaktinformation lämnas inte ut utanför 

Statistikcentralen. 

Ytterligare information om undersökningen och förfrågningar 
Mera information om enkäten finns på följande internetadress: www.stat.fi/polisbarometern 

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

Mer information om undersökningens innehåll får du också genom att kontakta forskaren Matti 

Vuorensyrjä på Polisyrkeshögskolan per telefon på numret 0295 483 806 eller genom att skicka e-post 

till adressen matti.vuorensyrja@poliisi.fi. 

Tack för samarbetet!  

 

 

Jussi Heino 

avdelningschef 

Statistikcentralen 
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