
Arbetsmiljöattityder 2019

Arbetsmiljöverket har undersökt svenska folkets attityder till arbetsmiljöarbete. 5 000 slumpmässigt 
utvalda svenskar i åldrarna 20 till 64 år har fått svara på frågor om hur de ser på sin arbetsmiljö och 
arbetsmiljöarbetet. Tre av fyra är ganska eller mycket nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats. Intresset 
för att engagera sig i arbetsmiljöarbetet är stort, särskilt bland unga kvinnor mellan 20 och 34 år. Det 
visar Arbetsmiljöverkets stora undersökning Arbetsmiljöattityder 2019. 

• Få vet att det i snitt dör en person i veckan av 
arbetet i Sverige. 

Fakta om undersökningen
Undersökningen Arbetsmiljöattityder 2019 har på 
uppdrag av Arbetsmiljöverket genomförts av SCB 
under tiden 3 september till 15 oktober 2019. 5 000 
slumpmässigt utvalda svenskar i åldrarna 20 till 64 
år fick möjlighet att svara på sex attitydfrågor och 
en kunskapsfråga. Svarsfrekvensen var 38 procent, 
vilket motsvarar drygt 1 900 svenskar. 

Den statistiska osäkerheten i materialet är 
betydande på sina ställen, framförallt när 
branscher jämförs. Då ska det tolkas med 
försiktighet.

De här frågorna ställdes
• Hur viktigt tycker du att det är att ni på ditt 

arbete arbetar med arbetsmiljön?

• Vilken är enligt dig den viktigaste anledningen 
till att arbeta med arbetsmiljön på ditt arbete?

• Är du aktivt engagerad i arbetsmiljöarbete på 
ditt arbete idag?

• Skulle du vilja engagera dig mer i arbetsmiljö
arbetet på ditt arbete jämfört med idag?

• Var skulle kunna få dig att engagera dig mer i 
arbetsmiljöfrågorna?

• Hur nöjd är du med arbetsmiljön på ditt arbete?

• Hur många personer tror du avled i 
arbetsolyckor 2018?

• Så gott som alla tycker att arbetsmiljöarbete är 
en viktig fråga på jobbet (77 procent mycket 
viktigt, 20 procent ganska viktigt).

• Bland unga kvinnor, i åldern 20 till 34 år, 
uppger 90 procent att arbetsmiljöarbetet är 
mycket viktigt. 

• Särskilt viktigt med arbetsmiljöarbete uppges 
det vara i branscherna utbildning, hotell och 
restaurang, vård och omsorg samt tillverkning 
och utvinning, energi och miljö.

• Tre av fyra är engagerade i arbetsmiljöarbete 
på något sätt, antingen formellt eller allmänt 
engagerade. Allra störst engagemang finns 
inom hotell och restaurang (93 procent). Även 
inom utbildning finns det många engagerade 
(84 procent).

• 26 procent säger att de skulle vilja engagera 
sig mer i arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. 
Allra störst är intresset inom hotell och 
restaurang, där 4 av 10 (42 procent) säger att 
de skulle vilja engagera sig mer.

• En av tre uppger att viktigaste anledningen till 
engagemang i arbetsmiljöarbete är att alla ska 
trivas och må bra på jobbet.

• Tre av fyra (76 procent) är ganska eller mycket 
nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats. En 
fjärdedel är inte så nöjda eller inte alls nöjda. 

• Högst andel nöjda finns inom hotell och 
restaurang (91 procent). Inom information 
och kommunikation är 86 procent nöjda eller 
ganska nöjda. Lägst andel nöjda finns inom 
vård och omsorg (67 procent).



Fråga 1

Kvinnor i åldern 20 till 34 år är den grupp som 
tycker att det är allra viktigast att arbeta med 
arbetsmiljön på deras arbetsplatser. 90 procent 
av de tillfrågade tycker att det är mycket viktigt, 
jämfört med 63 procent bland män i samma ålder.

Fråga 2

Tre av fyra är engagerade i arbetsmiljö arbete 
på något sätt, antingen formellt eller allmänt 
engagerade.

Fråga 5

26 procent säger att de skulle vilja engagera sig 
mer i arbetsmiljöarbetet på sin egen arbetsplats.
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Fråga 7 

Tre av fyra (76 procent) är ganska eller mycket 
nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats. En 
fjärdedel är inte så nöjda eller inte alls nöjda.

Fråga 10

Få vet att det i snitt dör en person i veckan av 
arbetet i Sverige. Tre av fyra tror att det är färre.

Kvinnor 
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Män 
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Mycket eller ganska 
nöjda med arbetsmiljön 
på sin arbetsplats 76 %
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inte alls nöjda med
arbetsmiljön på sin
arbetsplats 24 %
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