
Klimat- 
förändringen  
och arbete



Vad undersöker vi?
Syftet med denna undersökning är att 
utreda löntagarnas uppfattning om kli-
matförändringens inverkan på arbetslivet.   

Vi frågar t.ex. följande:
 – Vad anser arbetstagarna om klimatför-
ändringen?

 –  Har klimatförändringen lett till att 
man ändrat på arbetssätten på arbets-
platserna? 

 –  Påverkar klimatförändringen inne-
hållet i det egna arbetet?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna 
med en webbenkät. Undersökningen 
finansieras och genomförs av Arbets-
hälsoinstitutet. Resultaten publiceras år 
2023.

Varför görs undersökningen?
Klimatförändringen kan leda till många 
slags förändringar i arbetslivet. På arbets-
platserna blir man till exempel tvungen 
att förbereda sig på föränderliga väder-

förhållanden. Konsekvenserna kan mär-
kas på olika sätt på olika slags arbetsplat-
ser. Det är viktigt att alla som eventuellt 
kan påverkas av förändringarna i arbetsli-
vet har möjlighet att uttrycka sina åsikter 
i frågor som gäller klimatförändringen. 

Den tidigare forskningen om ämnet i 
Finland är knapphändig. Med hjälp av 
denna undersökning kan vi bättre förstå 
klimatförändringens eventuella effekter 
på arbetslivet.

Hur används uppgifterna?
På basis av de uppgifter som samlas in 
inom ramen för undersökningen kan 
forskarna föreslå konkreta åtgärder för 
beslutsfattarna. Analyserade resultat 
rapporteras på gruppnivå i Arbetshäl-
soinstitutets webbtjänst för arbetslivs-
kunskap (www.tyoelamatieto.fi/sv/), i 
vetenskapliga publikationer och i forsk-
ningen för en doktorsavhandling.

Varför blev just du vald?
Det vore svårt och dyrt att utreda alla 
löntagares åsikter. Därför har 5 000 lön-
tagare i åldern 18–67 år som är bosatta 
i Finland slumpmässigt valts ut för 
undersökningen på basis av Statistik-
centralens sysselsättningsstatistik. Du 
ingår i urvalet som representant för din 
åldersgrupp.

Varför är just dina svar 
viktiga?
Uppgifter som frågas i undersökningen 
kan inte fås någon annanstans ifrån. 
Dina svar är värdefulla även om du inte 
upplever att klimatförändringen har 
påverkat verksamheten på din arbets-
plats. Du är den bästa experten på ditt 
arbete och ingen annan kan ersätta dig. 
Vi hoppas att du medverkar!

Genom att medverka deltar du också i 
en utlottning av presentkort.

Vidtar arbetsplatsen 
klimatåtgärder?

Förändras praxis 
för arbetet?

Förändras 
arbetets innehåll?

Arbetshälsoinstitutets forskare  
Arja Ala-Laurinaho, Tuomo Alasoini och  
Fanni Moilanen väntar på dina svar.  

http://t.ex
http://www.tyoelamatieto.fi/sv/


Här hittar du mera 
information

Arbetshälsoinstitutets 
webbplats:

ttl.fi/tutkimushanke/ilmastonmuutos-
ja-tyo

Statistikcentralens 
datainsamlingssidor:

www.stat.fi/klimatforandring

Dina svar behandlas 
konfidentiellt
Dina svar behandlas konfidentiellt 
och det är frivilligt att svara. 
De personer som behandlar 
uppgifterna vid Statistikcentralen 
har lagstadgad tystnadsplikt och 
undersökningsresultaten publiceras 
i sådan form att enskilda personers 
svar inte kan identifieras.

Fråga oss!
Vi ger gärna mer information om 
undersökningen.

Arbetshälsoinstitutet
Tuomo Alasoini 
forskningsprofessor, forskningsledare 
tuomo.alasoini@ttl.fi

Arja Ala-Laurinaho 
äldre expert, projektchef 
arja.ala-laurinaho@ttl.fi

Fanni Moilanen 
forskare 
fanni.moilanen@ttl.fi

tfn 030 4741 (växel)

Statistikcentralen
ilmastonmuutos@stat.fi  
Päivi Hokka, Riina Nyberg

tfn 029 551 1000 (växel)

Statistikcentralen:
 – producerar tillförlitlig information för 
samhällets behov

 – stöder informationsbaserat besluts-
fattande

 – främjar användningen av statistisk 
information

 – skapar förutsättningar för forskning
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