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Arbetsmiljö och säkerhet på ditt företag 
 
 
Frågorna i denna enkät handlar om hur ni arbetar med arbetsmiljö och säkerhet på ditt företag. Syftet med den här 
undersökingen är att sammanställa hur detta ser ut bland företag i hela Gävleborg. Dina svar, tankar och 
funderingar är värdefulla! Tack för att du deltar.  
 
Återkoppling 
Vill du ta del av studiens resultat när de är tillgängliga? Ange i så fall din e-postadress.  
 
(Var vänlig texta tydligt)_________________________________________ 
 
 
Anonymitet: De sammanställningar som görs av denna enkät kommer att presenteras på gruppnivå och 
resultaten kommer inte gå att knyta till enskilda personer och företag. 
 
 
 
1. Hur många anställda finns det totalt på företaget på den ort du arbetar? Ca:_____________ 
 
 
Del 1: Arbetsmiljöarbete 
Vi ber dig att kryssa för det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst in. Kryssa enbart för ett alternativ per 
fråga.  
 
2. Är du i dagsläget överlag nöjd med det 
arbetsmiljöarbete* som utförs på ditt företag?  
*(De aktiviteter som utförs för att skapa en bra och säker 
arbetsmiljö) 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

 
Här kommer ytterligare frågor om det företag du arbetar för. Vi ber dig att svara ja eller nej om du säkert vet 
hur det ser ut på företaget, använd annars svarsalternativet vet inte.   
 
3. Har ni nedskrivna rutiner för hur ert arbetsmiljöarbete ska utföras? 
 

Ja  Nej             Vet inte 

4. Är någon anställd utsedd till skyddsombud/arbetsmiljöombud hos er? 
 

Ja  Nej             Vet inte 

5. Har ni genomfört någon skriftlig riskbedömning* under de senaste 12 
månaderna?  
*(Att kartlägga och bedöma riskkällor i arbetsmiljön som kan leda till ohälsa eller 
olycksfall) 
 

Ja  Nej             Vet inte 

6. Medverkar både arbetsgivare och skyddsombud/arbetstagare då 
riskbedömningar görs? 
 

Ja  Nej             Vet inte 

7. Har ni under de senaste 12 månaderna upprättat en skriftlig handlingsplan* 
för en risk?  
*(Som anger hur, när och av vem som en risk ska åtgärdas som inte kunde åtgärdas 
med en gång) 
 

Ja  Nej             Vet inte 
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8. Har ni under de senaste 12 månaderna följt upp* en äldre handlingsplan?  
*(För att se att de åtgärder som angavs i handlingsplanen har genomförts) 
 

Ja  Nej             Vet inte 

9. Har ni rutiner för inrapportering av arbetsmiljö- och säkerhetsincidenter 
som händer i verksamheten (t.ex. avvikelse, tillbud, olycka)?  
 

Ja  Nej             Vet inte 

10. Har ni en nedskriven beredskapsplan att följa ifall en allvarlig olycka 
skulle inträffa? 
 

Ja  Nej             Vet inte

11. Får nyanställda en genomgång av vilka risker som finns på arbetsplatsen 
och hur man skyddar sig mot dem? 
 

Ja  Nej             Vet inte 

12. Finns det en arbetsmiljöpolicy*?  
*(Ett skriftligt dokument som övergripande beskriver företagets målsättning för 
arbetsmiljön) 
 

Ja  Nej             Vet inte 

13. Är ert arbetsmiljöarbete certifierat enligt standarden OHSAS 18001*?  
*(Ett ledningssystem för att organisera ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete) 
 

Ja  Nej             Vet inte 

14. Är ni anslutna till företagshälsovård (alternativt har en egen)? 
 

Ja  Nej             Vet inte 

15. Har ni en särskild post i budgeten avsatt för kostnader för 
arbetsmiljöarbete? 

Ja  Nej             Vet inte 

 
Del 2: Säkerhet och prioritet 
Här kommer några frågor om hur du uppfattar att det generellt är på det företag du arbetar för. Kryssa för det 
svarsalternativ som du tycker stämmer bäst in. 
 
16. På vårt företag anses det mycket viktigt att följa 
de säkerhetsregler som finns. 
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

17. Hos oss är det okej att ibland inte följa en 
säkerhetsregel för att utföra ett jobb.  
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

18. Här föregår ledningen med gott exempel när det 
gäller att följa säkerhetsregler. 
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

19. Hos oss är det okej att produktionen ibland 
prioriteras före säkerheten.  
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

20. På vårt företag anses det mycket viktigt att 
anställda är involverade i säkerhetsarbetet.  
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

21. Hos oss anses individens eget ansvar som mycket 
viktigt för att arbeta säkert.  
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

22. Här anses det viktigt att rapportera in incidenter 
som inträffar (t.ex. avvikelse, tillbud, olycka). 
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

23. Hos oss anses det möjligt att fullständigt 
förebygga de risker som finns.  
 
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
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24. Här söker man främst efter vem som är skyldig 
om någon incident inträffat (t.ex. avvikelse, tillbud, 
olycka).  
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

25. Hos oss uppskattas det av kollegor om man 
påminner dem om att jobba på ett säkert sätt.  
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

26. På vårt företag anses det mycket viktigt att alla 
får ordentlig utbildning i att arbeta säkert.  
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

27. Hos oss finns det en rak och tydlig 
kommunikation kring arbetsuppgifter och utförande 
vilket bidrar till ett säkert arbetssätt.  
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

28. På vårt företag finns det ett engagemang att 
ständigt förbättra säkerheten.  

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

 
Här kommer några frågor om hur du uppfattar att följande saker prioriteras inom ditt företag. Kryssa för det 
svarsalternativ som du tycker stämmer bäst in. 
 
29. Vi arbetar med att de fysiska arbets-
förhållandena* ska vara bra. 
*(ex. belastning på kroppen, buller, ljus, temperatur och 
maskiner) 
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

30. Vi arbetar med att det psykosociala 
arbetsklimatet* ska vara bra.  
*(ex. trivsel, trygg anställning, samarbete med kollegor, 
stöd från chef och likabehandling) 
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

31. Vi arbetar med att organisationen* ska vara 
välfungerande inom företaget. 
*(ex. roller, arbetstider, kompetens och rutiner) 
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

32. Vi arbetar med att arbetsmiljöarbetet ska ha 
fungerande rutiner.  
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

33. Vi arbetar med att det ska finnas öppen 
kommunikation och dialog* inom företaget. 
*(generellt sett, inte enbart för arbetsmiljö och säkerhet)  
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

34. Vi arbetar med att det ska finnas ett klart och 
tydligt ledarskap* inom företaget. 
*(generellt sett, inte enbart för arbetsmiljö och säkerhet)  
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

35. Vi arbetar med att allas hälsa* på arbetet ska vara 
bra. 
*(ex. må bra, känna sig frisk, uppleva välbefinnande och 
att inte utsättas för risker för ohälsa eller olycka) 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
 

 
Del 3: Några avslutande frågor 
 
36. Uppfattar du det som att företaget du arbetar för 
är lönsamt just nu? 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  
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37. Anser du att arbetsmiljöarbete bidrar till ökad 
lönsamhet i företaget? 
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  

38. Tycker du att samverkan mellan arbetsgivare och 
skyddsombud/arbetstagare i arbetsmiljöarbetet 
fungerar bra på företaget? 
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  

39. Anser du att det är enkelt för företaget att följa 
arbetsmiljölagstiftningen? 
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  

40. Finns det något som skulle kunna underlätta och förbättra ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete* på 
ditt företag? Vad skulle det i så fall vara? *(De aktiviteter som utförs för att regelbundet undersöka och genomföra 
förbättringar för att skapa en bra och säker arbetsmiljö där ohälsa och olycksfall förebyggs) 
(Beskriv med egna ord)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anonymitet: De sammanställningar som görs av denna enkät kommer att presenteras på gruppnivå och 
resultaten kommer inte gå att knyta till enskilda personer och företag. 
 
41. Roll på företaget 
Vilket av alternativen stämmer in på dig? 
 

Personalansvarig 
Arbetsmiljö-/säkerhetsansvarig 
VD 
Annan representant för arbetsgivaren, vänligen ange  

roll: 
______________________________ 
 

Skyddsombud/Arbetsmiljöombud 
Annan representant för anställda, vänligen ange  

roll: 
______________________________ 
 

42. Kön Man 
Kvinna 

 

43. Ålder 
Hur gammal är du?____________        

 
 
 

Utbildning  
44. Har du genomgått någon extern utbildning för arbetsmiljöarbete (minst 8 h)? 
 

Ja  Nej 

45. Tycker du att du i dagsläget har tillräcklig 
kunskap om arbetsmiljöarbete? 
 

Ja absolut Ja delvis Nej inte direkt Nej inte alls  

 
Glöm inte att ange din e-postadress på förstasidan om du vill ta del av studiens resultat när de är tillgängliga. 
 
STORT TACK för ditt deltagande! 
 
Om du har frågor om undersökningen, kontakta Hasse Nordlöf, Högskolan i Gävle, haenof@hig.se, 026-64 84 57.  
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