
Enkätundersökningen Arbetslivsbarometern – 

Dataskyddsbeskrivning 

Arbetslivsbarometern är en sampelundersökning som omfattar alla löntagare och den har 

genomförts sedan 1992. Barometern beskriver hur arbetslivskvaliteten och arbetsförhållandena 

utvecklas ur löntagarnas perspektiv. Fram till 2020 samlades uppgifterna in genom telefonintervjuer 

på finska. 

Enkäten görs årligen i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Svarspersonerna 

byts ut för varje omgång. Enkäten kan besvaras via ett webbformulär eller i en telefonintervju på 

finska, svenska eller engelska. 

Personer i åldern 18–64 som är sysselsatta löntagare och har en regelbunden arbetstid på minst 10 

timmar i veckan togs upp i samplet i undersökningen baserat på uppgifterna i Statistikcentralens 

arbetskraftsundersökning. Samplet i arbetskraftsundersökningen plockas genom stratifierad 

slumpmässig sampling ur Statistikcentralens databas om befolkningen.  

Enkätundersökningen Arbetslivsbarometern förvaltas av arbets- och näringsministeriet. 

Statistikcentralen ansvarar för att samla in data och behandla materialet. 

I den här dataskyddsbeskrivningen finns information om behandlingen av personuppgifter och om 

de rättigheter personer som deltar i enkäten har. Arbets- och näringsministeriet (ANM) är 

personuppgiftsansvarig för undersökningen. Statistikcentralen svarar för den praktiska 

datainsamlingen på uppdrag av arbets- och näringsministeriet och är sålunda personuppgiftsbiträde. 

Arbets- och näringsministeriet behandlar inte personuppgifterna utan tar emot materialet i en 

anonymiserad form där uppgiftslämnarens identifikationsuppgifter har avlägsnats. Arbets- och 

näringsministeriet överlämnar senare det material som samlats ihop i projektet till det 

samhällsvetenskapliga dataarkivet för att användas i forskning, undervisning och studier. Det 

material som överlämnas innehåller inte identifikationsuppgifter eller registeruppgifter. Dataarkivet 

kan skicka materialet endast till registrerade kunder som förbinder sig att uppfylla 

användarvillkoren för forskningsmaterial. 

Personuppgiftsansvariges namn och kontaktinformation 

Arbets- och näringsministeriet                                                                                                                                

PB 32, 00023 Statsrådet 

Besöksadress: Alexandersgatan 4–10, Helsingfors                                                                          

kirjaamo(at)tem.fi 

Tfn 0295 16001 

Dataskyddsombud 

tietosuojavastaava@tem.fi                                                                                                                               

Ändamålet med personuppgifterna 

Personuppgifterna används för att genomföra enkätundersökningen Arbetslivsbarometern. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter 



Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att genomföra vetenskaplig forskning av allmänt 

intresse i enlighet med 4 § 3 punkten i dataskyddslagen. 

Vem har tillgång till de personuppgifter som samlas in? 

Statistikcentralen. Statistikcentralen är personuppgiftsbiträde för arbets- och näringsministeriets 

räkning. Statistikcentralen tar emot personuppgifter direkt av de personer som deltagit i 

undersökningen via intervju eller webbenkäten. I kapitlet Kategorier och källor för personuppgifter 

som erhållits någon annanstans ifrån än direkt från den registrerade finns en redogörelse för 

personuppgifter som erhållits någon annanstans ifrån än direkt av den registrerade. 

Statistikcentralen anlitar endast underhandläggare som godkänts av de personuppgiftsansvariga. 

Överföring av personuppgifter inom EU- eller EES-området 

Materialet utan identifierbara uppgifter (inklusive uppgifter som fåtts någon annanstans ifrån än 

direkt från den registrerade) överlämnas inom EU/EES-området till arbets- och näringsministeriet 

för att användas i forskning. Det material som överförs innehåller inte identifierbara 

personuppgifter. Arbets- och näringsministeriet överlämnar senare det material som samlats in 

under projektet till det samhällsvetenskapliga dataarkivet för att användas i forskning, undervisning 

och studier. Det material som överlämnas innehåller inte identifikationsuppgifter eller 

registeruppgifter. Dataarkivet kan skicka materialet endast till registrerade kunder som förbinder sig 

att uppfylla användarvillkoren för forskningsmaterial. 

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU- eller EES-området 

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES-området. 

Bevaringstid för personuppgifter 

Personuppgifterna bevaras vid Statistikcentralen tills registermaterialet har sammanställts. 

Identifierbara personuppgifter lämnas inte ut till aktörer utanför Statistikcentralen. 

Statistikcentralens personal har tystnadsplikt. 

Det slutmaterial som Statistikcentralen levererar till arbets- och näringsministeriet för 

forskningsändamål innehåller inga identifierbara personuppgifter. Materialet utan identifierbara 

uppgifter bevaras tills vidare vid Statistikcentralen, arbets- och näringsministeriet och det 

samhällsvetenskapliga dataarkivet. 

Är tillhandahållandet av personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav 

som är nödvändigt för att ingå ett avtal? Vilka är följderna om uppgifterna inte lämnas? 

Det finns ingen lagstadgad eller avtalsbaserad skyldighet att lämna ut personuppgifter. 

Automatiskt beslutsfattande och profilering 

Personuppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering. 

Dina dataskyddsrättigheter vid behandling av personuppgifter 



Personer som deltar i datainsamling har i enlighet med dataskyddslagstiftningen följande 

rättigheter: 

 Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 

 Rätt att få tillgång till uppgifterna 

 Rätt att rätta uppgifterna 

 Rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna 

 Rätt att göra en invändning mot behandlingen av personuppgifter. 

I samband med vetenskaplig forskning kan undantag göras från ovannämnda rättigheter i enlighet 

med nationell lagstiftning. Undantag förutsätter prövning från fall till fall.  

Kategorier och källor för personuppgifter som erhållits någon annanstans ifrån än direkt 

från den registrerade 

De personuppgifter som används för att kontakta en person som valts för undersökningen och 

information om personens juridiska kön, ålder, utbildning och bostadsorts regionala information 

finns i Statistikcentralens databas som är baserad på befolkningsregistret. Andra kontaktuppgifter, 

såsom telefonnummer, fås från offentligt tillgängliga källor eller från den person som svarar på 

enkäten. 

Identifierbara personuppgifter, såsom kontaktuppgifter, överförs inte till aktörer utanför 

Statistikcentralen. Statistikcentralens personal har tystnadsplikt. 


