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Återrapportering av regeringsuppdrag Nationell funktion
för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv
I regleringsbrevet för 2017 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 2017 har fyra 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 2017 omfattar olika
aspekter av arbetsmiljön och sammanfattar det aktuella forskningsläget.
Dödsolyckor i arbetslivet delrapport 1, Rapport 2016:9
Dödsolyckor i arbetslivet delrapport 2, Rapport 2017:3
Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor ur ett genusperspektiv, Rapport 2017:4
Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen, Rapport 2017:5
Samtliga kunskapssammanställningar har presenterats på en extern konferens
på temat dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.
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Vidare inledde kunskapsfunktionen vid Arbetsmiljöverkets enhet för statistik
och analys under 2017 arbetet med ytterligare kunskapssammanställningar. De
som förväntas bli klara under 2018 och 2019 har följande teman:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antibiotikaresistens som arbetsmiljörisk
Nya sätt att organisera arbetet
Arbetsrelaterad dödlighet i Sverige
Betydelsen av tillgång till dagsljus och utblick vid yrkesarbete
Kemiska ämnens påverkan på kognitiva funktioner i arbetslivet
Kontorsarbete och kognition
Interventioner för att minska risksituationer för arbetstagare vid
personförflyttningar
8. Dammbekämpning på arbetsplatser med mobila luftrenare
Kunskapssammanställning nummer 2 genomförs inom ramen för ett
regeringsuppdrag som kom i samband med regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
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 2017 har Arbetsmiljöverket även gjort filmade intervjuer med forskarna
som också publiceras på www.av.se.
Tillgänglighetsanpassning av rapporterna
Under 2017 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
Den 5 maj 2017 genomfördes en heldagskonferens, ”Att förebygga
dödsolyckor”, på temat dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.
Konferensen var ett led i att utveckla kommunikationen för
kunskapssammanställningarna. På förmiddagen presenterades aktuell
forskning om dödsolyckor och säkerhetsarbete där de fyra
kunskapssammanställningarna presenterades. På eftermiddagen berättade
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arbetsmarknadens parter inom branscherna bygg, transport och de gröna
näringarna om sina partsgemensamma insatser inom arbetsmiljöområdet.
Konferensens upplägg innebar att forskningsbaserad kunskap kompletterades
med konkreta och branschspecifika exempel. Genom konferensen nådde
Arbetsmiljöverket fler och nya målgrupper. Bland de ca 300 deltagarna fanns
arbetsmiljösamordnare, chefer, skyddsombud, arbetsmiljöingenjörer, chefer,
montörer, vd:ar, produktchefer, hälsostrateger, inspektörer, utredare och
jurister. Konferensen livesändes och lades ut på myndighetens webbplats:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/kunskapssammanstallningar/
Ansvaret för kunskapsfunktionen övergår till Myndigheten föt arbetsmiljökunskap
I samband med att Myndigheten för arbetsmiljökunskap inrättas så övergår
ansvaret för kunskapsfunktionen dit. Arbetsmiljöverket och
organisationskommittén för den nya myndigheten har beslutat att inga nya
kunskapssammanställningar kommer att startas av Arbetsmiljöverket.
I detta ärende har generaldirektör Erna elmin-Ekenhem bestutat. I den slutliga
handläggningen har enhetschef Ann ponton Klevestedt deltagit. Föredragande
har varit Ulrika Thomsson Myrvang.

Erna Zelmin-Ekenhem
Ulrika Thomsson Myrvang
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