Information till svaranden
Din arbetsplats har valts ut i en internationell undersökning om arbetsmiljö och hur den hanteras i
praktiken. Undersökningen utförs samtidigt i 33 länder i Europa och kommer att bidra till att klargöra i
vilken omfattning de som är arbetsmiljöansvariga i olika länder delar synsätt och metoder.
Formuläret innefattar en mängd områden, men det behövs inte någon specialkunskap för att svara på
någon av frågorna. De flesta personer som deltar i undersökningen tycker att det är intressant och roligt,
och vi hoppas att du också tycker det. Intervjuerna tar vanligtvis mellan 20 och 25 minuter och vi hoppas
att vi kan räkna med att du deltar.

Om EU-OSHA
Europeiska miljöbyrån grundades 1996 som den EU-myndighet som ansvarar för information om
arbetsmiljö.
Läs mer om byrån

Om undersökningen
Undersökningens syfte är att hjälpa arbetsplatser över hela Europa att mer effektivt arbeta med
arbetsmiljön samt främja de anställdas hälsa och välmående.
Intervjuaren ställer frågor om vilka åtgärder som har vidtagits för att hantera arbetsmiljöfrågor, vilka som
anses vara de viktigaste frågorna samt om det förekommer problem, till exempel i form av stress.
Formuläret innehåller också frågor om hur arbetsmiljöarbetet är organiserat, vilken typ av stöd och råd
som finns och om det finns några stora problem.
Beslutsfattare på nationell och europeisk nivå kommer att använda informationen för att utveckla bättre
riktlinjer och ett mer effektivt stöd till företagen så att arbetsplatserna blir säkrare, hälsosammare och mer
produktiva.
Genom att delta i undersökningen delar du med dig av värdefull information om din situation, dina behov
och dina förväntningar. Denna information kommer att bidra till att förbättra villkoren på arbetsplatser
både i och utanför Europa.

Sekretess
All information behandlas med högsta sekretess och resultaten kommer att presenteras i aggregerad
form så att de svarande förblir anonyma.
Kantar – företaget som ansvarar för att utföra undersöknigen – är medlem i ESOMAR och ska därmed
följa dess internationella bestämmelser för marknads- och samhällsundersökningar. EU-OSHA regleras
av EU:s förordning 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer.
Om du har frågor angående sekretessen på dina svar och hur anonymiteten garanteras i praktiken,
vänligen kontakta oss på esener@osha.europa.eu.

Vilka utför intervjuerna?
Samtliga internationella institutioner som utför intervjuerna är anslutna till Kantar Network of fieldwork
institutes. All intervjuare är utbildade och har lång erfarenhet av att utföra intervjuer av den här typen.
Se en lista över de internationella centren

Åtkomst till resultat
Resultaten från den föregående undersökningen (ESENER-2) är tillgängliga på vår webbplats
www.esener.eu. Där kommer du även att kunna se de första resultaten från den nya undersökningen i
början av 2020. En detaljerad rapport kommer att publiceras i mitten av 2020 och uppföljningsstudier
kommer att utföras under följande år. Alla EU-OSHA-rapporter går att ladda ner gratis.
Se EU-OSHA:s publikationer

Undersökningens stöd
EU-OSHA:s styrelse består av representanter från regeringar, anställda och fackföreningar. De ansvarar
för att godkänna undersökningen men har också haft ett tätt samarbete vid framtagandet av
undersökningen.
På europeisk nivå stöds undersökningen av:

och
Se en fullständig lista över EU-OSHA:s styrelse

Val av svarspersoner
Din arbetsplats har valts ut slumpvis från ett företagsregister för att säkerställa att vi får en representativ
bild av varje land.
Ur undersökningssynpunkt är det viktigt att personen som intervjuas vet på vilket sätt arbetsmiljöfrågor
behandlas på arbetsplatsen. Du behöver inte vara expert på arbetsmiljöområdet, men du ska helst vara
inblandad i de beslut som tas gällande åtgärderna inom de nämnda områdena.

Vem betalar för undersökningen?
EU-OSHA betalar för undersökningen som inbegriper EU:s 28 medlemsländer. Medlen tas från EU:s
driftsbudget samt från Island och Norge, vilka är medlemmar i EES (Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet); Schweiz täcker sina egna deltagarkostnader; Republiken Makedoniens och
Serbiens deltagande finansieras med medel från EU:s instrument för föranslutningsstöd.

Ytterligare information
Mer detaljerad information om undersökningen finns (endast på engelska) på www.esener.eu

Att bli engagerad
Som ett led i övriga informationsaktiviteter söker EU-OSHA efter fallstudier på arbetsplatsnivå som kan
bidra med nya infallsvinklar eller lösningar på arbetsmiljö- och hälsorisker. Om du har utfört någon
intressant åtgärd och vill dela med dig får du gärna kontakta EU-OSHA på esener@osha.europa.eu

Återkoppling
Vänligen skicka dina kommentarer och förslag till oss.

