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Du har valts med i undersökningen Klimatförändringen och arbete – 
svara på webben! 

I undersökningen frågar vi bl.a. vad du anser om klimatförändringen och vilka klimatåtgärder som 

eventuellt har vidtagits på din arbetsplats. Det är mycket viktigt att du deltar, eftersom en heltäckande 

lägesbild av arbetslivet bildas bara när så många löntagare som möjligt inom olika branscher svarar. 

Om du inte arbetar just nu, kan du svara med tanke på ditt senaste anställningsförhållande. 

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som  

gäller samhällsförhållanden. Statistikcentralen genomför undersökningen på uppdrag av 

Arbetshälsoinstitutet. 

Det är lätt att delta  

• Besvara enkäten via internet inom en vecka (med dator, surfplatta eller smarttelefon).  

Länken till webblanketten och dina personliga koder finns i rutan ovan i brevet. Det tar  

ungefär 10–15 minuter att besvara enkäten. 

• Om du inte kan svara på webben kontaktar vi dig på nytt senare. 

Ingen kan ersätta dig som uppgiftslämnare 

För enkäten har 5 000 personer i åldern 18–67 år slumpmässigt tagits ut ur Statistikcentralens 

sysselsättningsstatistik. Du är en av dem. I enkäten representerar du personer i din ålder som bor i ditt 

område, och du kan inte bytas ut mot någon annan.  

Enkäten är en del av Arbetshälsoinstitutets undersökning ”Klimatförändringen och arbete – 

systematisk datainsamling om klimatförändringens inverkan på arbetslivet” (2020–2023).  

Vi värdesätter ditt svar. Bland dem som deltagit i enkäten lottar vi ut tre presentkort  

värda 100 euro till K- eller S-gruppen. 

Vi tar hand om ditt dataskydd 

Vi behandlar dina svar konfidentiellt. Statistikcentralens anställda har tystnadsplikt. Det är inte möjligt 

att identifiera enskilda personer som deltagit i undersökningen ur statistikmaterialet. Också i det fallet 

att svaren är ofullständiga kan de utnyttjas i materialet. Statistikcentralen lämnar ut materialet utan 

identifikationsuppgifter till Arbetshälsoinstitutet. Undersökningsmaterialet tillhandahålls för 

permanent arkivering vid Dataarkivet utan personuppgifter. Dataarkivet kan lämna ut material till 

registrerade kunder för forskning, undervisning och studier. Materialet arkiveras permanent i 

Dataarkivet och vid Arbetshälsoinstitutet. Mera information finns på omstående sida. 

              Vänd →  

http://www.stat.fi/
https://link.webropolsurveys.com/tilastokeskus?languageId=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4fhttp://www.tilastokeskus.fi/vastaa
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Grund för 

behandlingen av 

personuppgifter 

Genomförandet av en vetenskaplig undersökning av allmänt intresse 

enligt 4 § 3 punkten i dataskyddslagen. 

Dataskyddsbeskrivning 

för datainsamlingen 

Dataskyddsombudets 

kontaktuppgifter 

Mera information om behandlingen av dina personuppgifter finns här:  

www.ttl.fi/sv/dataskyddsmeddelande-klimatforandringen-och-arbete-

projektet 

Statistikcentralen: tietosuoja@stat.fi  

Arbetshälsoinstitutet: tsv@ttl.fi 

Källa för 

kontaktinformationen 

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 i den bifogade broschyren samt på adressen:  

www.ttl.fi/tutkimushanke/ilmastonmuutos-ja-tyo (på finska) 

Arbetshälsoinstitutets webbplats, teman: 

www.ttl.fi/sv/teman/forandringen-av-arbetslivet/klimatforandringen-och-arbete  

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

Mera information får du också på Statistikcentralens datainsamlingssidor: 

www.stat.fi/klimatforandring 

  

Jussi Heino     Tuomo Alasoini 

avdelningschef    forskningsprofessor 

Statistikcentralen    Arbetshälsoinstitutet 
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