Oplysninger til respondenter
Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at deltage i en international undersøgelse om arbejdsmiljøet, og
hvordan det håndteres i praksis. Undersøgelsen bliver foretaget samtidig i 33 lande over hele Europa, og
den vil hjælpe os med at finde ud af, i hvilken udstrækning folk i forskellige lande med ansvar for
sikkerhed og sundhed på arbejdet deler de samme synspunkter og praksisser.
Spørgeskemaet dækker en række emner, og det kræves ikke, at man er ekspert i emnet for at besvare
spørgsmålene. De fleste mennesker, der deltager i undersøgelsen, synes, det er en interessant og
fornøjelig oplevelse, og vi håber, at det også er tilfældet for dig. Interviewet varer som regel ca. 20-25
minutter, og vi håber så sandelig, at vi kan regne med dit samarbejde.

Om EU-OSHA
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur blev oprettet i 1996 som den officielle europæiske instans med
ansvar for information om arbejdsmiljø.
Læs mere om agenturet

Om undersøgelsen
Undersøgelsen stræber efter at hjælpe arbejdspladser over hele Europa med at håndtere arbejdsmiljøet
mere effektivt og fremme medarbejdernes sundhed og velvære.
Intervieweren spørger om de foranstaltninger, der er på plads til at håndtere sikkerhed og sundhed: Hvad
anses for de vigtigste problemer, og om problemer såsom stress er blandt dem. Derefter undersøger
spørgeskemaet, hvordan håndtering af arbejdsmiljøet bliver organiseret, hvilken støtte eller information
der er tilgængelig, og om der er nogen væsentlige problemer.
Beslutningstagere på nationalt og europæisk niveau vil bruge oplysningerne til at udvikle bedre politikker
og mere effektiv støtte til virksomheder for at gøre arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive.
Ved at deltage i undersøgelsen kommer du med værdifulde oplysninger om din situation, behov og
forventninger, der vil bidrage til at forbedre forholdene på arbejdspladser over hele Europa og længere.

Fortrolighed
Alle oplysninger behandles strengt fortroligt, og resultater vil blive præsenteret i samlet form, så
respondenternes anonymitet garanteres.
Kantar - virksomheden, der er ansvarlig for at udføre undersøgelsen - er medlem af ESOMAR og er
bundet af denne organistations internationale kodeks for markeds- og socialanalyser. EU-OSHA er
reguleret af Forordning (EU) 2018/1725 for beskyttelsen af personer med hensyn til behandling af
personlige data af Fællesskabets institutioner og instanser.
Hvis du har nogle bekymringer vedrørende fortroligheden af dine svar, eller hvordan anonymitet
garanteres i praksis, så kan du kontakte os på esener@osha.europa.eu.

Hvem udfører interviewene?
De nationale institutter, der udfører interviewene, er alle tilknyttet Kantar netværkets institutter for
feltarbejde. Interviewerne er alle højt uddannede og har stor erfaring med at afholde undersøgelser af
denne type.
Se en liste over de nationale centre

Adgang til resultater
Resultaterne fra den tidligere undersøgelse (ESENER-2) finder du på vores hjemmeside
www.esener.eu. Der kan du også læse de første resultater fra den nye undersøgelse fra starten af 2020
på:. En udførlig rapport vil blive offentliggjort i midten af 2020, og opfølgningsundersøgelser vil blive
udarbejdet de efterfølgende år. Alle EU-OSHA's rapporter kan downloades uden beregning.
Se EU-OSHA's publikationer

Sponsorering af undersøgelsen
EU-OSHA's styringsråd består af repræsentanter fra regeringer, arbejdsgivere og fagforeninger, og ud
over at godkende undersøgelsen, har disse været tæt involveret i undersøgelsens udvikling.
På europæisk niveau sponsoreres undersøgelsen af:

og af
Se en komplet liste over EU-OSHA's styringsråd

Valg af svarperson
Din arbejdsplads er blevet vilkårligt udvalgt fra et erhvervsregister for at sikre, at vi får en repræsentativt
billede i hvert land.
Til formål for vores undersøgelse er det vigtigt, at den interviewede person kender til den måde, hvorpå
problemer med arbejdsmiljøet håndteres på deres arbejdsplads. Du behøver ikke være nogen ekspert i
arbejdsmiljø, men du bør ideelt være involveret i beslutningerne for de valgte sikkerhedsforanstaltninger
inden for dette område.

Hvem betaler for undersøgelsen?
EU-OSHA finansierer undersøgelsen fra sit driftsbudget, hvad angår de 28 EU-medlemssstater plus
Island og Norge, som medlemmer af EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Schweiz
dækker alle omkostninger i forbindelse med deres deltagelse. Republikken Makedonien og Serbien er
omfattet med midler fra EU's Instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA).

Yderligere oplysninger
Mere detaljerede oplysninger om undersøgelsen er at finde (kun på engelsk) på www.esener.eu

Bliv involveret
Som del af dets andre oplysningsaktiviteter er EU-OSHA er på udkig efter case studies på
arbejdspladsniveau for at fremhæve succesrige og innovative fremgangsmetoder til eller løsninger på
arbejdsmiljørisici. Hvis du har foretaget dig noget interessant og ønsker at dele det via EU-OSHA, kan du
kontakte os på esener@osha.europa.eu

Feedback
Giv os dine kommentarer og forslag.

