
Välkomna till seminarium
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Ha kamera på
Ändra namn till ”förnamn-organisation”
Fråga oss i chatten eller räck upp handen
Pauser 
Vid pauserna; gå inte ur mötet utan stäng endast av kamera 
och mikrofon
Inspelning
Vad som förväntas mellan seminarierna
Utvärdering
Grupparbeten/diskussioner kommer att göras i små grupper

Vän av ordning



Presentation

• Vi som är med på seminariet
• Bakgrund och syftet med de tre seminarierna



Innehåll dag 1

• Presentation och innehåll
• Vad är det som gör att arbetsmiljön är god
• Diskussion

• Paus
• Grunderna för arbetsmiljö

• Hur omsätts lag till verklighet



Vad är Arbetsmiljö?



Arbetsmiljöns beskaffenhet

• Arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och 
den sociala och tekniska utvecklingen i samhället

• Arbetsmiljön ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt 
och psykiskt avseende

• Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans 
eget arbete

• Starkt styrt eller bundet arbete ska undvikas eller begränsas



Arbetsmiljöns beskaffenhet

Det ska eftersträvas att arbetet ger: 

• Möjlighet till variation, social kontakt och samarbete

• Sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter

• Möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling

• Självbestämmande och yrkesmässigt ansvar



Arbetsmiljöns beskaffenhet

• Planering – så arbetet kan utföras i sund och säker miljö
• Arbetslokalerna ska vara utformade så de är lämpliga
• Luft, ljus, ljud etc. ska vara tillfredställande

• Skyddsåtgärder ska vara vidtagna mot fall, ras, brand etc.
• Maskiner och redskap ska vara säkra att handha

• Ämnen får endast handhas så säkerhet uppnås
• Personlig skyddsutrustning
• Utrymme för personlig hygien, förtäring, vila, första hjälpen

• Hänvisning till Arbetstidslagen



Vad är det som gör att arbetsmiljön på en 
arbetsplats är god?

Definition
• Sådant som får människor att trivas och må bra, såväl hemma som på 

arbetet, brukar kallas för friskfaktorer. Friskfaktorer kan definieras som 
”företeelser som förekommer i den enskildes arbets- och/eller totala 
livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att 
fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet” (Prevents
definition). 

Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan stimuleras 
trivsel, utveckling och prestation. Att ta reda på vad medarbetarna på 
just din arbetsplats mår bra av är en bra start.



Exempel på friskfaktorer på individnivå:

•Variation och utveckling i arbetet
•Eget ansvar
•Yrkesstolthet
•Meningsfullt arbete



Exempel på friskfaktorer på gruppnivå:

•Gemenskap
•Rak kommunikation
•Humor
•Ärlighet
•Förtroende



Exempel på friskfaktorer i organisationen:

•Korta beslutsvägar
•Närvarande chef
•Feedback
•Tydliga riktlinjer
•Lyhördhet

Källa: https://www.prevent.se/amnesomrade/halsa/halsoframjande/



Diskussion i små grupper

Hur kan ni applicera Arbetsmiljö och friskfaktorerna på er egen verksamhet?



Paus



Vad styr arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöförordningen

Arbetsmiljöverkets 
författningssamling 
(AFS)

Lagar 
- Riksdagen beslutar

Förordningar  
- Regeringen beslutar

Föreskrifter/Författningar  
- Myndigheter beslutar



Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter om att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet. Lagen började gälla 1 juli 1978.

1. Lagens ändamål och tillämpningsområde 

2. Arbetsmiljöns beskaffenhet 

3. Allmänna skyldigheter 

4. Bemyndiganden 

5. Minderåriga 

6. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

7. Tillsyn 

8. Påföljder 

9. Överklagande 



Utgångsläge

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön
Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare 
skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta finns i 3 kap. 2§
arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på 
er att åtgärda bristerna. 

Text från ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket



Arbetsmiljöförordningen

I arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

1. Förvaring av handlingar (5, 10, 40år)

2. Gemensamt arbetsställe (anslå samordnare)

3. Tillgängliga författningar

4. Lokal skyddsverksamhet

5. Tillsyn 

6. Bemyndiganden

7. Övriga bestämmelser



Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)

69 stycket
2300 §



Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har huvudansvaret för de anställdas arbetsmiljö och ska 
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att:

• Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

• Utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten 
och vidta åtgärder.

• Instruera och informera de anställda om arbetsförhållandena 
för att undvika risker.

• Se till att arbetstagarna har de utbildningar som behövs.

• Se till att endast de har tillräckliga kunskaper får tillträda 
områden med påtaglig risk för olycksfall.

• Ha organisation för rehabilitering och arbetsanpassning.

• Anlita den företagshälsovård som behövs.  



Arbetstagarens skyldighet

• Medverka i arbetsmiljöarbetet

• Uppmärksamma fel och brister samt påtala dessa till 

arbetsgivaren

• Följa föreskrifter, regler och rutiner som gäller på arbetsplatsen

• Delta i genomförandet av åtgärder

• Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning

• Iaktta försiktighet



Utgångsläge

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö. 
Alla på arbetsplatsen måste medverka för att åstadkomma en 
tillfredställande och säker arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att 
arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten.



Arbetsplatsens utformning

De föreslagna föreskrifterna innebär en sammanslagning av 
föreskrifterna:

• Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
• Arbete i stark värme, (AFS 1997:2)
• Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2)
• Skyltar och signaler (AFS 2008:13) 
• Delar av Byggherreansvaret för arbetsmiljö

Gäller från 1 januari 2021



Arbetsanpassning

Tar bort rehabilitering pga. dubbelreglering

”Individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga 
att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, eller återgå i arbetet. 
Den används som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och 
sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro” 

En vägledning publiceras samtidigt med den nya föreskriften som
Träder i kraft 1 juli 2021





SAM; som begrepp

• Systematiskt arbetsmiljöarbete

• SAMarbete

• SAMverkan
• SAMordning



Hur omsätts lag till verklighet?

•Ta fram
- Policy – hur vill Vi arbeta med arbetsmiljön
- Riktlinjer – vad gör man när det händer?
- Handbok – samlat dokument för 
arbetsmiljöarbetet



Hur omsätts lag till verklighet?

• Involvera chefer
•Gå igenom bilaga 6 med chefer
•Utse vem som är ansvarig
• Skapa ett kalendarium för ”vad som ska hända när och 

vem som är ansvarig”
•Mät, åtgärda och följ upp



Diskussion i små grupper

Diskutera möjligheter och hinder kopplat till arbetsmiljölagstiftningen



Sammanfattning av dagen

Vad har varit det viktiga i dag
Nästa tillfälle 


