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Tabellbilaga- undersökning om säkerhet i arbetet 
 
4156 personer ingår i undersökningen.  Av dessa är 901 chefer eller företagsledare och 3255 är 
anställda. I de tabeller nedan där det står anställda ingår bara anställda, i övriga fall ingår även 
chefer/företagsledare.  
 
Andel anställda som arbetat utan skyddsutrustning i relation till utbildning 

Har du någon gång under det senaste året jobbat utan skyddsutrustning trots att detta behövts i arbetet? 

 Total Tillräcklig 
utbildning 

Otillräcklig  
utbildning 

Ja, jag använder aldrig skyddsutrustning 1% 0,7% 1,9% 

Ja, jag har jobbat utan skyddsutrustning flera gånger 30,4% 23,2% 50,7% 

Ja, jag har jobbat utan skyddsutrustning någon enstaka gång 44,6% 48,4% 33,9% 

Nej 21,7% 25% 12,5% 

Mina arbetsuppgifter kräver ingen skyddsutrustning 2,3% 2,7% 1% 

Svarande 2624 1942 682 
 

Korskörning på frågan- Hur ställer du dig till följande påstående: Jag får tillräcklig utbildning och handledning 

för att utföra arbetet på ett säkert sätt? 

Andel anställda som känt obehag för att gå till jobbet i relation till utbildning 

Har du någon gång känt obehag eller oro för att gå till jobbet på grund av grund av säkerhetsrisker i arbetet? 

 Total Tillräcklig utbildning Otillräcklig utbildning 

Ja 19,4% 11,5% 41,9% 

Nej 78,2% 86,6% 53,9% 

Vet ej 2,5% 1,9% 4,2% 

Svarande 2739 2032 707 
 

Korskörning på frågan- Hur ställer du dig till följande påstående: Jag får tillräcklig utbildning och handledning 

för att utföra arbetet på ett säkert sätt? 

Andel som anser att arbetsmiljöarbetet är bra 
Anser du att det bedrivs ett bra arbetsmiljöarbete på din arbetsplats? 

Ja 67,2% 2764 

Nej 23,4% 962 

Vet ej 9,5% 390 

Svarande 4116 

 

Andel anställda som får tillräcklig utbildning och handledning 

Hur ställer du dig till följande påstående: Jag får tillräcklig utbildning och handledning för att utföra arbetet på 

ett säkert sätt.  

 Procent Antal 

Instämmer helt 26,9% 753 

Instämmer i ganska stor utsträckning 45,8% 1284 

Instämmer i ganska liten utsträckning 17,8% 499 

Instämmer inte alls 7,5% 209 

Vet ej 2% 56 

Svarande 2801 
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Andel anställda som uppger att olycka inträffat i relation till utbildning 

Har ni under det senaste året haft en olycka på arbetsplatsen som inneburit personskada? 

 Total Tillräcklig utbildning Otillräcklig utbildning 

Ja 41,8% 38,8% 50,4% 

Nej 46,2% 49,6% 36,6% 

Vet ej 12% 11,6% 13% 

Svarande 2738 2030 708 

 

Korskörning på frågan- Hur ställer du dig till följande påstående: Jag får tillräcklig utbildning och handledning 

för att utföra arbetet på ett säkert sätt? 

Anställdas inställning till säkerhetskultur 

Hur väl instämmer du i att följande påstående beskriver säkerhetskulturen på din arbetsplats? Vi uppmuntrar 

varandra att arbeta säkert.  

 Total Tillräcklig utbildning Otillräcklig utbildning 

Instämmer helt 33,3% 41% 11,3% 

Instämmer i ganska stor utsträckning 49,2% 50,1% 46,4% 

Instämmer i ganska liten utsträckning 15,4% 8,2% 36% 

Instämmer inte alls 2,1% 0,7% 6,3% 

Svarande 2709 2011 698 

 
Korskörning på frågan- Hur ställer du dig till följande påstående: Jag får tillräcklig utbildning och handledning 

för att utföra arbetet på ett säkert sätt? 

 

 

 


