ENKÄT OM VÅR ARBETSMILJÖ
(fylls i av alla anställda)
Du vet bäst hur din arbetsmiljö är. Därför är
det bra om du vill svara på frågorna nedan.
Sedan ska dina och andras svar sammanställas, så att vi kan diskutera hur vi ska förbättra vår arbetsmiljö. Kryssa som svar och skriv
gärna ner vad problemet är och vad du tycker behöver förbättras.
Acceptabelt/
Inget
problem

Får du veta hur verksamheten går och vad som är
på gång?

Är ditt arbete stressigt eller
tempot ryckigt?

Är kraven i ditt arbete
rimliga?

Kan du påverka ditt
arbete?

Tycker du att du jobbar
för mycket ensam så att
det är tråkigt eller kan vara
farligt? (olycksrisk)?

Hur tycker du att kontakterna med arbetskamrater
och chefer fungerar?

Är ditt arbete tungt eller
ensidigt eller brukar du få
ont, som du tror beror på
jobbet?

Datum
Företag
Namn (frivillig uppgift)

Kan bli Behöver
Vad är problemet och vad behöver göras?
bättre förbättras Kan du göra något?

Acceptabelt/
Inget
problem

Finns det någon risk att
du råkar ut för ett olycksfall i jobbet?

Är det städat och
välordnat?

Är det dåligt med utrymme eller finns andra problem med din arbetsplats?

Tycker du att ljudnivån
är för hög?

Tycker du att arbetsredskap eller annat vibrerar
för mycket?

Vet du vilka riskerna är
med de kemiska ämnen
du jobbar med?

Finns risk för inandning
av eller hudkontakt med
hälsofarliga ämnen?

Är det problem med
värme, kyla eller drag vid
din arbetsplats?

Hur är belysningen vid
din arbetsplats?

Vet du vad du ska göra
om arbetsplatsen måste
utrymmas, t ex vid brand?

Vet du vad som ska göras
om det händer en olycka?
Övrigt?
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Kan bli Behöver
Vad är problemet och vad behöver göras?
bättre förbättras Kan du göra något?

