
 

Arbetsmiljöenkät 2019 

Fastighetsanställdas Förbund har genomfört en arbetsmiljöenkät bland de lokala skyddsombuden. 

Syftet var dels att få en bättre uppfattning om vilka arbetsmiljöproblem man upplever ute på 

arbetsplatserna, dels att uppmuntra till att skriva avtalsyrkanden inför kommande avtalsrörelse. 

 

Enkäten har skickats ut till 902 skyddsombud. Det är 228 stycken som har svarat. Svaren var helt 

anonyma. 

 

 

Vilket kollektivavtalsområde tillhör du? 

Fastigo Serviceentreprenad Samhall Annat / Vet ej 

101 36  63 28 

 

Vilken region tillhör du? 

Region Ost Region Väst Region Tvärs Region Nord Region Syd Vet ej 

20 100 54 20 21 15 

 

Ungefär hur länge har du haft ditt uppdrag som lokal skyddsombud? 

0-1 år 1-3 år-  3-5 år 5 år eller längre Vet ej 

59 45 37 73  10 

 

Ungefär hur länge dröjde det innan du fick din grundutbildning som lokalt skyddsombud 

(BAM/PAM eller liknande)? 

0-6 månader 6-12 månader 1-2 år Mer än 2 år  Vet ej 

90 44 38 16  30 

 

Hur länge sedan är det du gick en vidareutbildning för skyddsombud (exkluderat Fastighets 

temadagar)? 

0-2 år 2-5 år Mer än 5 år Har aldrig gått någon  Vet ej 

76 21 17 84  31 

 

       

 

Hur länge sedan är det du skev en framställan enligt AML 6 kap. 6 a §? 

0-1 år 1-2 år  2-5 år Mer än 5 år Aldrig Vet ej 

17 3 9 12 179 8 

 

Om du haft mer kunskap skulle du då skrivit en framställan enligt AML 6 kap. 6 a §? 

Absolut Kanske Knappast Nej  Vet ej 

48 45 4 41  70 

Frågan besvarades endast om personen svarat aldrig på frågan om framställan enligt AML 6 kap. 6a § 

 

Har du någon gång avstått från att skriva en framställan enligt AML 6 kap. 6 6 a § av rädsla för 

arbetsgivarens reaktion? 

Ja Nej    Vet ej 

7 173    34 



 
 

 

Har ni på er arbetsplats tillgång till Företagshälsovård? 

Ja Nej    Vet ej 

176 35    16 

 

Om ni har tillgång till Företagshälsovård, skedde upphandlingen av denna Företagshälsovård i 

samverkan med facket? 

Ja Nej    Vet ej 

42 35    123 

Frågan besvarades endast om personen svarat ja på frågan om Företagshälsovård 

 

       

 

Förekommer nattarbete på er arbetsplats? Arbete förlagt mellan 00.00-05.00. 

Ja Nej    Vet ej 

43 173    10 

 

Om nattarbete förekommer, är detta framförhandlat med facket? 

Ja Nej    Vet ej 

31 22    39 

Frågan besvarades endast om personen svarat ja på frågan om nattarbete. 

 

 

Om kvälls- eller nattarbete förekommer, har det skett en ökning under de tre senaste åren? 

Ökat Oförändrat Minskat   Vet ej 

9 57 7   75 

 

Förekommer delade turer på er arbetsplats? 

Ja Nej    Vet ej 

23 169    30 

 

Om delade turer förekommer, har det skett en ökning de tre senaste åren? 

Ja Nej    Vet ej 

9 35    32 

Frågan besvarades endast om personen svarat ja på frågan om delade turer 

 

 

Kan du tänka dig att skriva ett avtalsyrkande till kommande avtalsråd?  

Ja, om arbetstider 13  

Ja, om Företagshälsovård 4  

Ja, om utbildning för skyddsombud 14 

Ja, om annat 34  

Nej 53    

Vet ej 89 

 

  



 
 

 

I enkätsvaret fanns möjlighet att skriva en egen kommentar. Dessa kommer att sammanställas och 

delges till arbetsmiljösamordnarna på regionerna.  

 

Här är några exempel på frågor som skyddsombuden ville lyfta. 

 

Få medlemmen att förstå varför arbetsmiljö är så viktigt, för hälsan, trivsel o den psykosociala 

arbetsmiljön. Det är viktigare en viktigare fråga än att höja några kronor i det nya avtalet. 

 

Företagen har börjat ignorera arbetsmiljön mer och mer under de åren som jag har jobbat. Det 

verkar som arbetsgivaren tror att den är bra och det då inte är något som de behöver arbeta med. 

Facket behöver bli betydligt tuffare gällande den psykosociala delen.  

 

Yrkeskunskap, att ta samtal med kunden om vikten av tillgång till rast och toa besök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


