
Praxis i arbetslivet  
och förändringar i den



Vad undersöker vi?
Syftet med denna undersökning är att kartlägga 
arbetslivets tillstånd och förändringar samt att identifiera 
vilka utvecklingsbehov ledningen och personalen ser i 
sina arbetsorganisationer och arbetsgemenskaper.

Statistikcentralen samlar in uppgifterna med 
en webbenkät. Undersökningen genomförs av 
Arbetshälsoinstitutet på uppdrag av programmet 
ARBETE2030, som ingår i regeringsprogrammet. 
Resultaten publiceras åren 2022 och 2023.

Varför görs undersökningen?
Undersökningen är en del av programmet ARBETE2030, 
som ingår i regeringsprogrammet och som syftar till 
att identifiera och främja verksamhetssätt som främjar 
produktivitet, konkurrenskraft och välbefinnande i 
arbetslivet. Undersökningen hjälper till att förstå hur 
företagens och de offentliga samfundens nuvarande praxis 
står i relation till deras resultat, arbetsgemenskapernas 
funktionalitet och personalens välbefinnande. 

Genom att förnya verksamhetssätten kan man påverka 
sysselsättningen, ekonomin och organisationernas 

framgång i arbetslivets brytningstid. Resultaten 
av enkäten rapporteras i Arbetshälsoinstitutets 
webbtjänst för arbetslivsinformation och i vetenskapliga 
publikationer samt utnyttjas som åtgärder för att utveckla 
det praktiska arbetslivet.

Varför blev just du vald?
För enkäten har man ur Statistikcentralens 
sysselsättningsstatistik slumpmässigt valt ut omkring 
7 000 löntagare bosatta i Finland som arbetar i sådana 
företag eller andra sammanslutningar där en företrädare 
för arbetsgivaren redan tidigare har besvarat en 
motsvarande enkät. Dina svar är konfidentiella och det är 
frivilligt att svara. 

Hur deltar man i undersökningen?
Det är lätt att delta och du behöver inte förbereda 
dig på förhand. Svarsanvisningar finns i det bifogade 
följebrevet. 

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

Uppgifter som frågas i undersökningen 
kan inte fås någon annanstans ifrån. Du 
är den bästa experten på ditt arbete och 
ingen annan kan ersätta dig. Vi hoppas 
att du medverkar!

Mera information finns här 

Utvecklingsprogrammet för arbetet och 
välbefinnandet i arbetet:
hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/arbete2030

Statistikcentralen:
www.stat.fi/organisaatiokeruu

https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/arbete2030
http://www.stat.fi/organisaatiokeruu


Fråga oss!
Vi ger gärna mer information om undersökningen. 

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

Kirsikka Selander
specialforskare
kirsikka.selander@ttl.fi
tfn 030 4741

Statistikcentralen 
Johanna Koivula, Markku Nieminen
tyopaikkatutkimus@stat.fi
tfn 029 551 1000

Statistikcentralen
 – producerar statistik över samhällets olika områden
 – stöder informationsbaserat beslutsfattande
 – främjar användningen av statistisk information
 – skapar förutsättningar för forskning

facebook.com/Tilastotohtori
twitter.com/tilastokeskus
instagram.com/tilastokeskus

FAKTA FÖR 
FRAMTIDEN
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