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Återrapportering av regeringsuppdrag Nationell funktion 
för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv 
 
 
Härmed översänds Arbetsmiljöverkets återrapportering av regeringsuppdraget 
om nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv. 
 
I detta ärende har generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem beslutat. I den 
slutliga handläggningen har enhetschefen Ann Ponton Klevestedt deltagit. 
Föredragande har varit senioranalytiker Hannes Kantelius. 
 
I regleringsbrevet för 2016 anges att Arbetsmiljöverket i samband med 
årsredovisningen ska lämna en redovisning till Regeringskansliet 
(Arbetsmarknadsdepartementet) av utvecklingen när det gäller den nationella 
funktionen för kunskapsområdet arbetsmiljö- och arbetsliv 
(kunskapsfunktionen). 
 
 
Kunskap som tagits fram i form av kunskapssammanställningar  

 
Under 2016 har sex kunskapssammanställningar inom vissa prioriterade 
områden publicerats.  
 
Urvalet av vilka kunskapssammanställningar som ska tas fram görs på basis av 
myndighetens omvärldsanalys i en arbetsprocess som involverar samtliga delar 
av verksamheten, och där myndighetens avdelning för regler är en central aktör 
i processen att samla in kunskap. 
 
De kunskapssammanställningar som presenterats under 2016 omfattar olika 
aspekter av arbetsmiljön och sammanfattar det aktuella forskningsläget.  
 
Kloraminer och exponering i badhus, kunskapssammanställning. Rapport 2015:16 
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Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet. Rapport 2016:1 
 
Kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer och 
psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall. Rapport 2016:2  
 
Konsekvenser av lean produktion på arbetsmiljö och hälsa. Rapport 2016:5 
 
Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar. Rapport 2016:8 
 
Leder regler och inspektioner till en bättre arbetsmiljö? Om effekter av och 
förutsättningar för arbetsmiljöreglering. Rapport 2016:10 
 
Samtliga kunskapssammanställningar har presenterats på externa seminarier. 
Rapport 2015:16 presenterades vid ett regionalt seminarium i Umeå den 14 
januari. Rapport 2016:8 presenterades på Arbetsmiljöriksdagen den 28 oktober. 
Kunskapssammanställningarna samt inspelningar från seminarierna finns 
tillgängliga på myndighetens webbplats: 
 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/kunskapssammanstallningar/  
 
Vidare inledde kunskapsfunktionen vid Arbetsmiljöverkets enhet för statistik 
och analys under 2016 arbetet med ytterligare kunskapssammanställningar. De 
som förväntas bli klara under 2017 och 2018, inklusive de som redan är 
påbörjade, har följande teman: 
 

1. Antibiotikaresistens som arbetsmiljörisk 
2. Hushållsnära tjänster 
3. Nya sätt att organisera arbetet 
4. Dödsolyckor i arbetslivet 
5. Syn och belysning 
6. Sömn och hälsa 
7. Kontorsarbete och arbetsmiljö 
8. Bakomliggande faktorer vid olyckor i byggbranschen 
9. Genusperspektiv på dödsolyckor 

 
Kunskapssammanställning nummer 2 och 3 genomförs inom ramen för två 
regeringsuppdrag som kom i samband med regeringens nya arbetsmiljöstrategi. 
 
 
 
 
 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/
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Utveckling av formerna för tillgänglighet och nyttiggörande av kunskap  

 
Utveckling av webbplatsen www.av.se 

All information om kunskapssammanställningarna – rapporter, filmade 
seminarier och powerpointpresentationer – finns samlade på ett och samma 
ställe:  
www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/ 
 
Under 2016 har Arbetsmiljöverket även gjort filmade intervjuer med forskarna 
som också publiceras på www.av.se. Vidare pågår ett arbete för att ta fram ett 
koncept för populärversioner av kunskapssammanställningarna. 
 
Tillgänglighetsanpassning av rapporterna 

Under 2016 har Arbetsmiljöverket inom ramen för tillgänglighetsarbetet arbetat 
för att göra rapporterna ännu mer tillgängliga, både språkligt och tekniskt. Alla 
rapporter språkgranskas och rapporterna har sammanfattningar och 
informativa underrubriker i framförallt resultatdelen. Alla pdf:er 
tillgänglighetsanpassas också tekniskt innan de läggs ut på vår webbplats. 
 
Konferens på temat dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor  

Under 2016 påbörjades ett arbete med att organisera en heldagskonferens på 
temat dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor. Konferensen kommer 
hållas under våren 2017 där fyra nya kunskapssammanställningar på temat 
kommer presenteras. Vid konferensen kommer även arbetsmarknadens parter 
inom branscherna bygg, transport och de gröna näringarna presentera 
partsgemensamma insatser inom arbetsmiljöområdet. På detta sätt kan 
presentationen av forskningsbaserad kunskap kompletteras med konkreta och 
branschspecifika exempel.  
 
 
 
 
Erna Zelmin-Ekenhem 
 
    Hannes Kantelius 
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