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Information om behandling av personuppgifter i studien 

Generations and Gender Survey (GGS) i Finland 
 

I studien Generations and Gender Survey (GGS) behandlas deltagarnas och deras nuvarande 

eller tidigare familjemedlemmars personuppgifter. Syftet med denna dataskyddsbeskrivning 

är att ge information om de personuppgifter som behandlas samt om varifrån 

personuppgifterna härstammar och hur de används i studien. I slutet av beskrivningen 

redogörs närmare för vilka rättigheter de registrerade har. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Det uppstår inga negativa följder för dig om du väljer att 

inte delta i studien eller om du avbryter ditt deltagande i studien.  

 

1. Registeransvarig för studien 
 

Befolkningsförbundet rf 

Adress: Kalevagatan 16, PB 849, 00101, Helsingfors 

 

2. Kontaktperson och ansvarig forskare 
 

Kontaktperson i frågor som gäller studien och ansvarig forskare:  

Namn: Venla Berg 

Enhet: Institutet för befolkningsforskning  

Adress: Kalevagatan 16, PB 849, 00101, Helsingfors 

Telefonnummer: +358 50 3696 429 

E-postadress: venla.berg@vaestoliitto.fi 

 

3. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet 
 

Befolkningsförbundet rf har inget dataskyddsombud, kontakta den ansvariga forskaren. 

Internationell samordnare, Generations and Gender Programme, Netherlands 

Interdisciplinary Demographic Institute: Dataskyddsombud Joëlle Versluis; 

joelle.versluis@knaw.nl.  

Den finländska studien genomförs av Taloustutkimus Oy: Dataskyddsombud Pauliina Aho; 

tietosuoja@taloustutkimus.fi 

  



4. Beskrivning av forskningsprojektet och syftet med behandlingen av 

personuppgifter 
 

Generations and Gender Survey (GGS) är en internationell enkätstudie som kartlägger bland 

annat människors välbefinnande, arbetsliv, par- och familjerelationer genom livscykeln samt 

önskemål angående barn och föräldraskap. Informationen från enkäten hjälper forskare och 

beslutsfattare att förstå faktorer som ligger till grund för till exempel välbefinnande, 

familjebildning och fruktsamhet samt hur dessa förändas med tiden.  

GGS-enkätstudien samordnas av den europeiska forskningsinfrastrukturen Generations and 

Gender Programme (GGP) som ingår i Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute 

(NIDI). Befolkningsförbundet är GGP:s samarbetspartner och det organ som ansvarar för 

materialinsamlingen i Finland. De svarande i Finland väljs ur Myndigheten för digitalisering 

och befolkningsdatas (MDB) register genom att slumpmässigt välja ut ett urval av personer i 

åldern 18–54 år som är stadigvarande bosatta i Finland (i urvalet viktas svenskspråkiga och 

yngre åldersgrupper). De svarandes uppgifter samlas in med hjälp av en webbenkät och 

lagras på GGP:s server i Holland. Dessa personuppgifter hanteras av NIDI som oberoende 

registeransvarig. Mer information om NIDI:s hantering av personuppgifter (https://www.ggp-

i.org/). Materialinsamlingen genomförs av Taloustutkimus Oy. För att forskarna ska få en 

mer heltäckande bild av finländarnas familje- och parförhållanden, berikas enkätsvaren med 

Statistikcentralens registermaterial. Statistikcentralen svarar för sammanställningen av 

registeruppgifterna. All information som samlas in om de svarande används endast för 

forskningsändamål.  

 

5. Vilka uppgifter ingår i studiematerialet 
 

I samband med samplingen tillställer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

(MDB) Befolkningsförbundet den svarandes personbeteckning, namn, modersmål och 

adressuppgifter. I enkäten samlas in följande uppgifter: födelseår, utbildning och 

sysselsättningssituation, inkomster och förmögenhet, eventuell nuvarande partner och 

relationshistoria, eventuella barn, familje- och barnideal, attityder till jämställdhet mellan 

könen, den svarandes föräldrar, om den svarandes familjemedlemmar har haft hälsoproblem 

som begränsar vardagslivet, den svarandes egen hälsa och konstaterade sjukdomar, 

fertilitetsrelaterade sjukdomar, den svarandes inställning till framtidens hot. 

Statistikcentralen berikar svarsmaterialet med följande uppgifter (retroaktivt från och med 

1987, uppgifterna uppdateras efter materialinsamlingen fram till 2026):  

Födelseår  

Dödsdatum  

Kön  

Födelselandskap  

Födelseort  

Födelseland  

Medborgarskap  

Härkomst  



Språk  

Bostadslandskap  

Bostadskommun  

Civilstånd  

Socioekonomisk ställning  

Högsta utbildningsnivå  

Utbildningsområde för den högsta examen  

År då den högsta examen avlades  

Yrkesställning   

Erhållet studiestöd  

Huvudsaklig verksamhet  

Yrkeskod, förenklad  

Arbetslöshetsuppgifter 

Bostadshushållets storlek  

Bostadshushållets struktur  

Bostadens besittningsgrund  

Antal rum i bostaden  

Hustyp  

Bostadens utrustningsnivå  

Familjens yngsta barns ålder  

Familjeställning  

Antal barn under 18 år i familjen  

Antal barn under 7 år i familjen  

Antal barn under 3 år i familjen  

Familjens storlek  

Familjetyp  

Ombildad familj  

Antal barn under 18 år som endast är moderns barn  

Antal barn under 18 år som endast är faderns barn  

Uppgifter om erhållande av pension  

Inkomstuppgifter (den översta percentilen förenklad)  

Förmögenhetsuppgifter (den översta percentilen förenklad)  

Stöd för hemvård av barn och partiell vårdpenning  

Föräldradagpenning  

Antal biologiska barn till personen  



Antal alla barn till personen  

Det biologiska barnets födelsedag  

Adoptivbarnets födelsedag  

Datum då äktenskap ingåtts  

Datum för skilsmässa  

Samboförhållanden (datum då paret flyttade ihop och då de flyttade isär, samboförhållandets 

ordningsnummer, äktenskapets ordningsnummer)  

Datum för makans/makens död  

Makans/Makens högsta utbildningsnivå  

År då makan/maken avlade den högsta examen  

Makans/Makens socioekonomiska ställning  

Avstånd till den egna moderns hem i kilometer  

Avstånd till den egna faderns hem i kilometer  

Den egna moderns socioekonomiska ställning  

Den egna faderns socioekonomiska ställning  

Avstånd till makans/makens moders hem i kilometer  

Avstånd till makans/makens faders hem i kilometer  

Makans/Makens moders socioekonomiska ställning  

Makens/Makans faders socioekonomiska ställning  

 

6. Källor från vilka personuppgifterna samlas in 
 

Personuppgifterna fås från MDB:s befolkningsregister, den svarandes svar samt 

Statistikcentralens registermaterial.  

 

 7. Känsliga personuppgifter 
 

I studien behandlas följande särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 i 

dataskyddsförordningen (det vill säga känsliga personuppgifter): Ras eller etniskt ursprung; 

Hälsa; samt En fysisk persons sexuella beteende eller läggning. 

Behandlingen av känsliga uppgifter grundar sig på artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen 

(behandlingen behövs för vetenskapliga forskningsändamål av allmänt intresse) samt på 6 § 1 

mom. punkt 7 i dataskyddslagen (artikel 9.1 i dataskyddsförordningen tillämpas inte på 

behandling av uppgifter för vetenskaplig forskning). Den registeransvarige har i fråga om 

dessa känsliga uppgifter försäkrat sig om att lämpliga och särskilda åtgärder för att skydda 

den registrerades rättigheter enligt 6 § i dataskyddslagen vidtas vid materialinsamlingen och  

-förvaringen. 

 



 

8. Rättslig grund för behandling av personuppgifter 
 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 e i den allmänna 

dataskyddsförordningen (behandlingen behövs för fullgörandet av en uppgift av allmänt 

intresse) och på 4 § punkt 3 i dataskyddslagen (behandlingen behövs för vetenskaplig eller 

historisk forskning eller för statistikföring och den står i proportion till det mål av allmänt 

intresse som eftersträvas). 

 

9. Mottagare av uppgifter 
 

Personuppgifter lämnas ut till följande mottagare: 

➢ Befolkningsförbundet lämnar ut de slumpmässigt utvalda svarandes namn, ålder, 

språk, kön och hemadress till Taloustutkimus Oy. Taloustutkimus behöver dessa 

uppgifter för att skicka ett kallelsebrev och för att följa materialets representativitet 

under materialinsamlingen.  

➢ De svarandes enkätsvar lagras på NIDI:s server.  

➢ NIDI förmedlar uppgifter om de svarandes utbildningsnivå till Taloustutkimus Oy, så 

att Taloustutkimus kan följa materialets representativitet under materialinsamlingen. 

➢ NIDI överlåter det färdiga enkätmaterialet till Befolkningsförbundet.  

➢ Befolkningsförbundet överlåter det färdiga enkätmaterialet samt den fil som förenar 

den svarandes svarskod och personbeteckning till Statistikcentralen, som med hjälp av 

dessa förenar svarsmaterialet med de uppgifter som erhållits från registren. Det 

berikade materialet förvaras på Statistikcentralens server. 

Det finns avtal mellan alla organisationer som gör det möjligt för den registeransvarige att se 

till att andra aktörer behandlar personuppgifterna på det sätt som krävs enligt EU:s allmänna 

dataskyddsförordning och dataskyddslagen. 

 

10. Överföring av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet 
 

Uppgifterna överförs inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 

11. Automatiserat beslutsfattande 
 

I studien fattas inga automatiska beslut som skulle ha en betydande inverkan på 

studiepersonerna. 

 

 



12. Skydd av personuppgifter 
 

Personuppgifterna i studiematerialet behandlas och bevaras skyddade så att endast personer 

som behöver uppgifterna kan granska dem. 

Data som behandlas i datasystemen skyddas vid dataöverföring mellan olika aktörer på 

följande sätt: hemlighållande av uppgifter/kryptering, lösenord. Data som behandlas i 

datasystemen skyddas vid lagring av uppgifter på följande sätt: användarnamn och lösenord, 

passerkontroll, användningsloggning. Dessutom kan Statistikcentralens berikade material nås 

endast med fjärranslutning, efter tvåstegsidentifiering. 

De direkta identifieringsuppgifterna raderas i analysskedet och Befolkningsförbundet bevarar 

dem separat från det forskningsmaterial som analyseras i lösenordskyddade USB-minnen i ett 

säkert läge. 

 

13. Behandlingstid för personuppgifter i denna studie 
 

GGS är en långtidsstudie där samma personer flera gånger ställs samma frågor för 

övervakningens skull. Genomförandet och tidsplanen för nästa våg beror på GGP:s planer, 

finansiering och forskningsbehov. Befolkningsförbundet registrerar personuppgifterna (namn 

och personbeteckningar) i urvalet med iakttagande av dataskyddslagstiftningen till dess att 

framtiden och tidtabellen för följande våg eller vågor har fastställts. Om långtidsstudien inte 

förlängs, raderar Befolkningsförbundet omedelbart alla personbeteckningar och namn.  

Svarsdata som är i förvar hos Befolkningsförbundet raderas när fem år har gått från att alla 

forskningsprojekt som använder dem har avslutat. Dessa forskningsprojekts varaktighet 

fastställs i de forskningsplaner som gäller dem, och Befolkningsförbundet upprätthåller 

dokumentation om pågående projekt. GGP sparar svarsdata på sin egen server tills vidare. De 

berikade svarsdata som lagras i Statistikcentralens fjärrstyrningssystem lagras i princip i fem 

år. En förlängning av materialets lagringstid ansöks om ett forskningsprojekt som använder 

det pågår eller planeras. Om nästa våg verkställs, bestäms lagringen av personuppgifter enligt 

en ny tidtabell och en ny forskningsplan utarbetas för den nya vågen för materialinsamling. 

 

14. Behandling av personuppgifter efter avslutad studie 
 

Forskningsmaterialet bevaras på det sätt som beskrivs i punkt 13 för bedömning av 

tillförlitligheten hos resultaten av denna studie utan direkta identifieringsuppgifter. 

Identifieringsuppgifter som bevaras separat från forskningsmaterialet bevaras för framtida 

och förenlig vetenskaplig forskning i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen på det 

sätt som beskrivs i punkt 13. 

Bevarandet av forskningsmaterial grundar sig på artikel 5.1 b och 5.1 e i 

dataskyddsförordningen. 

Innan ny forskningsanvändning ska den registeransvarige försäkra sig om att den nya 

användningen är förenlig med materialets ursprungliga användningsändamål i enlighet med 

förordningens krav. När en eventuell, ny forskningsvåg inleds, ska de registrerade informeras 

på lämpligt sätt. 



Var bevaras materialet och hur länge:  

Namn- och adressuppgifter för dem som valts med i urvalet: 

• Taloustutkimus Oy:s servrar; under materialinsamlingen hösten 2021 

Länk som innehåller personbeteckning och svarskod för dem som valts med i urvalet: 

• Befolkningsförbundet, lösenordskyddade USB-minnen; så länge som tidtabellen för 

framtida vågor för materialinsamling är klar. 

Svarsmaterialet utan identifieringsuppgifter: 

• NIDI:s servrar, Holland; tills vidare. Användningen av materialet förutsätter en 

forskningsplan och uppfyllande av villkoren för användning av GGP:s material. 

Tillstånd beviljas av GGP. 

• Befolkningsförbundets servrar; fem år efter att forskningsprojekten avslutats. 

Användningen av materialet förutsätter en forskningsplan och ett licensavtal för 

Befolkningsförbundets material. Befolkningsförbundet ger inte tillstånd till detta 

material för personer utanför sin egen organisation.  

Det berikade svarsmaterialet: 

• Statistikcentralens servrar; i princip i fem år, förlängning vid behov. Tillstånd till 

användning av material ansöks hos Befolkningsförbundet och Statistikcentralen via 

Befolkningsförbundet. Användningstillståndet förutsätter en forskningsplan och är 

avgiftsbelagt enligt Statistikcentralens respektive prislista. 

 

15. Den registrerades rättigheter och undantag från rättigheterna 
 

Kontaktperson i frågor som gäller forskningspersonens rättigheter är den person som nämns i 

punkt 1 i denna anmälan. 

Den registrerades rättigheter 

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade följande rättigheter som är relevanta vid 

materialinsamlingen:  

• få tillgång till uppgifterna 

• rätta uppgifterna 

• radera uppgifterna och bli bortglömd 

• begränsa behandlingen av uppgifter 

• motsätta sig behandlingen av uppgifter 

Om den registrerade vill utnyttja någon av dessa rättigheter i samband med insamlingen av 

GGS2021 Finland, behandlas begäran utan dröjsmål. På begäran av den registrerade raderas 

alla uppgifter som hen lämnat eller som annars samlats in om hen fram till dess.  

 

Tillämpande av rättigheter 

Om behandlingen av personuppgifter i studien inte förutsätter identifiering av den 

registrerade och den registeransvarige inte kan identifiera den registrerade, tillämpas inte 



rätten att kontrollera, rätta, radera och begränsa behandlingen samt skyldigheten att anmäla, 

om inte den registrerade ger tilläggsuppgifter som möjliggör identifiering (artikel 11 i 

dataskyddsförordningen)  

Detta gäller den svarandes familjemedlemmar av vilka de insamlade uppgifterna gör 

registrerade för detta forskningsmaterial men som den registeransvarige inte kan identifiera. 

På samma sätt gäller detta den som svarar på enkäten, om den svarande inte kan identifieras i 

samband med begäran om utnyttjande av rättigheterna och om den svarande inte lämnar 

ytterligare uppgifter för identifiering. 

 

Undantag från rättigheterna 

Dataskyddsförordningen och Finlands dataskyddslag gör det möjligt att avvika från vissa av 

den registrerades rättigheter när personuppgifter behandlas i vetenskaplig forskning och 

tillgodoseendet av rättigheterna skulle hindra eller avsevärt försvåra att ändamålen med 

behandlingen kan uppnås. 

I denna studie görs undantag från upplysningsplikten för den svarandes familjemedlemmar på 

grundval av artikel 14.5 i den allmänna dataskyddsförordningen (tillhandahållandet av sådan 

information visar sig vara omöjligt eller skulle medföra en oproportionell ansträngning, 

särskilt för vetenskapliga forskningsändamål av allmänt intresse). Denna studies 

dataskyddsbeskrivning finns dock fritt tillgänglig på GGS2021 Finlands webbplats 

(https://www.vaestoliitto.fi/sv/forskning/fodelsetal-och-fertilitet/generations-and-gender-

survey/). 

 

Besvärsrätt 

Du har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå om du anser att den 

gällande dataskyddslagstiftningen har överträffats vid behandlingen av dina personuppgifter. 

 

Kontaktuppgifter: 

Dataombudsmannens byrå 

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, vån. 6, 00520 Helsingfors 

Postadress: PB 800, 00521, Helsingfors 

Växel: 029 5666 700 

Fax: 029 5666 735 

E-post: tietosuoja@om.fi 


