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Förord 
För 125 år sedan, år 1890, trädde den första arbetsmiljölagstiftningen i 
kraft. Samma år bildades Arbetsmiljöverkets föregångare, Yrkesinspek
tionen. Sedan dess har det hänt en hel del, både på lagstiftningsområdet 
och inom vår myndighet. Samhället har genomgått enorma förändringar 
– genom industrialisering, urbanisering, befolkningsökning, medicinska 
landvinningar, framväxten av den offentliga sektorn, teknikutvecklingen 
och en värld som är allt mer globaliserad. Ett mycket mer komplext sam
hälle har vuxit fram och i kölvattnet av det nya utmaningar, inte minst på 
arbetsmiljöområdet. Ständigt förändrade förutsättningar på arbetsmarkna
den ställer högre krav på hur vi arbetar med arbetsmiljöfrågor. 

Arbetsmiljöverkets formella uppdrag är att se till att dagens arbetsmil
jö- och arbetstidslagstiftning följs, och att ansvara för den officiella statisti
ken på arbetsmiljöområdet. I praktiken innebär det att vi ska bidra till att 
landets alla arbetsgivare ska vilja och kunna skapa en god arbetsmiljö för 
sina medarbetare. Ingen ska behöva skada sig, bli sjuk eller sätta livet till 
på jobbet. Friska medarbetare bidrar till bättre arbetsklimat och effektivare 
verksamhet. Det är inte bara enskilda människor som vinner på en god 
arbetsmiljö – det är också lönsamt för arbetsgivarna. 

Vi ska erbjuda bra verktyg till arbetsgivarna, som har ansvaret för en 
fungerande arbetsmiljö, och ge stöd till landets skyddsombud. Dessut
om bygger ett fungerande arbetsmiljöarbete på ett brett samarbete med 
arbetsmarknadens parter, branschorganisationer och andra myndigheter. 
Det, tillsammans med underbyggda analyser, fungerande regler, tydlig 
kommunikation och effektiv inspektion är vårt bidrag till dagens arbets
miljöarbete – 125 år efter starten. 

Erna Zelmin-Ekenhem 
Generaldirektör, Arbetsmiljöverket 
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Vår vision 
Alla anställda i Sverige har rätt till 
en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljö
lagen. Vi arbetar för rätten till sunda, 
säkra och utvecklande arbetsförhål
landen, och det är vår uppgift är att 
se till att företag och organisationer 
följer lagen. Goda arbetsförhållan
den gynnar både individen, organi
sationen och samhället. 

Vårt mål är att minska riskerna 
för ohälsa och olycksfall i arbetsli
vet och förbättra arbetsmiljön ur ett 
helhetsperspektiv. Vi tror att alla vill 
och kan skapa en bra arbetsmiljö. 
Därför verkar vi för att det på varje 
arbetsplats ska finnas ett aktivt 
arbetsmiljöarbete där alla kan bidra. 

Vårt uppdrag 
Vi rapporterar till regeringen om 
vår verksamhet. I regleringsbrevet, 
som utfärdas varje år, anger reger
ingen vilka mål- och resultatkrav 
som förväntas av Arbetsmiljöver
ket. Där beskrivs också särskilda 
uppdrag som vi kan få under året. 
För att utföra vårt arbete genomför 
vi varje år planerade aktiviteter 
och insatser, och vi arbetar med 
strategiska mål på både kort och 
lång sikt. 





Stöd till intressenter 
Vi stöttar arbetsgivare, skydds
ombud och andra parter i deras 
arbetsmiljöarbete genom att 
tillgängliggöra relevant informa
tion och användbara verktyg. Vi 
tar fram praktiskt stöd i form av 
e-tjänster, checklistor, vägledning
ar, startpaket, mallar och interak
tiva utbildningar. Vi har också en 
kvalificerad svarstjänst som svarar 
på frågor om arbetsmiljö via tele
fon eller e-post. 



 
-

-

-
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Föreskrifter  
och regelarbete 
Vi har runt 80 stycken juridiskt 
bindande föreskrifter på arbetsmil
jöområdet som vi ständigt arbetar 
med att förbättra. Vår ambition är 
att våra regler och föreskrifter ska 
bli tydligare, mer lättillgängliga 
och inriktade på områden där de 
gör störst nytta. 

Under 2015 träder en föreskrift 
om hantering av kvarts- och sten
damm i kraft och vi uppdaterar ett 
par andra föreskrifter, bland annat 
en som rör kemiska arbetsmiljö
risker. Vi arbetar också vidare med 
en föreskrift som handlar om orga
nisatorisk och social arbetsmiljö. 

Sanktionsavgift  
istället för böter 
Tidigare var flera bestämmelser 
i våra föreskrifter straffbelagda. 
Det innebar att man kunde bli 
dömd till böter om man bröt 
mot dem. 

Efter en lagändring från den 
1 juli 2014 är fler regler kombi 
nerade med en sanktionsavgift. 
Skillnaden är att böter är ett 
straff man döms till i domstol, 
medan sanktionsavgift är en 
avgift som man betalar. Infor 
mation om vilka regler som 
omfattas och vad sanktions 
avgifter kan innebära finns på 
vår webbplats. 

I år fortsätter vi arbetet 
med att öka kännedomen om 
sanktionsavgifter, bland annat 
genom en extern informations 
kampanj. 
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Med ett 
systematiskt 

arbetsmiljöarbete 
menas arbetsgivarens 


arbete med att undersöka, 

genomföra och följa upp verk
 
samheten på ett sådant sätt att 

ohälsa och olycksfall i arbetet 


förebyggs och en tillfreds
 
ställande arbetsmiljö 


uppnås.
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Vårt fyraåriga handlingsprogram 
för systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) med syfte att öka kunska-
pen och förbättra tillämpningen av 
SAM i arbetslivet har nu avverkat 
tre år. Programmet är ett paraply 

för en mängd olika aktiviteter med 
fokus på information, inspektion 
och samverkan med andra aktö-
rer. I programmet inryms också 
aktiviteter inom området säker-
hetskultur. 

Under året publicerar vi ännu 
fler verktyg och stödmaterial för 
SAM och säkerhetskultur på vår 
webbplats. Stödmaterialet innehåll-
er bland annat informationsfilmer 
och utbildningsverktyg. 



 

Kvinnors arbetsmiljö 

Kvinnor drabbas i högre utsträck
ning än män av arbetsrelaterad 
ohälsa. Arbetsmiljöverket fick 2011 
ett extra uppdrag av regeringen; att 
synliggöra och förbättra kvinnors 
arbetsmiljö. Fokus låg på risken för 
belastningsskador. 

Tre års arbete med detta upp
drag har gett oss många nya 
lärdomar. Vi har till exempel tagit 
fram en kunskapsöversikt som 
visar varför kvinnor drabbas mer 
av belastningsskador än män. 
Orsakerna handlar dels om vår 
könssegregerade arbetsmarknad 
men också om att kvinnor har mer 
repetitiva och ensidiga arbetsupp
gifter än män. I syfte att underlätta 
arbetsgivarnas arbete med att 
förebygga belastningsskador har vi 
utarbetat nya bedömningsverktyg 
och använt dem vid över 4 000 
inspektioner. 

En annan kunskapsöversikt 
visar hur normer och värderingar 
styr arbetsvillkoren för kvinnor och 
män. När vi lade på ett genusper
spektiv i vår tillsyn visade det sig 

tydligt att genusmönstret i samhäl
let, det vill säga att mannen är nor-
men, även återfinns i arbetslivet. 
Här är det viktigt att vår tillsyn och 
också alla arbetsgivares arbetsmil
jöarbete har ett genusperspektiv. 

I början på 2015 lämnar vi vår 
slutrapport till regeringen. Sam
tidigt publicerar vi ett antal kort
filmer på vår webbplats. Filmerna 
utgör sammanfattningar av vårt 
uppdrag och syftar till att sprida 
våra erfarenheter och engagera fler 
arbetsgivare. 

Vi har fått uppdraget att fortsät
ta arbetet med kvinnors arbetsmiljö 
under 2015. Det innebär bland 
annat att vi uppmärksammar 
internationella kvinnodagen den 
8 mars i samband med ordinarie 
inspektioner, och att vi fortsätter 
att inspektera kvinnodominerade 
branscher. Vi delar också med oss 
av vår kunskap och våra erfaren
heter internationellt. 
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Många skolor inspekteras 
Skolan är landets största arbetsplats 
om man ser till hur många perso
ner som vistas där och samtidigt 
omfattas av arbetsmiljölagen. För 
att förebygga att arbetstagare och 
elever skadas eller blir sjuka ska 
landets skolor bedriva ett systema
tiskt arbetsmiljöarbete. Detta sker 
inte alltid i tillräcklig utsträckning 

idag. Därför påbörjade vi hösten 
2013 en satsning på inspektioner av 
grund- och gymnasieskolor. 

Fram till 2016 inspekterar vi cir
ka 30 procent av landets skolor och 
alla skolhuvudmän med fem eller 
fler skolor. Alla skolor och huvud
män får information om insatsen 
och de verktyg och utbildningar 

som finns på vår webbplats. Fokus 
är att arbetsgivarna ska få igång 
eller utveckla sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete. 

Med vår insats vill vi bidra till 
skapandet av en arbetsmiljö med 
mindre skadlig stress, ökad trygg
het och bättre fysiska förhållanden 
i skolan. 
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Nationell tillsyn av 
byggnads- och anläggningsarbete 
Byggbranschen är en av de mest 
olycksdrabbade branscherna i 
landet. Olyckor och arbetssjukdo
mar är dubbelt så vanliga bland 
byggnadsarbetare som hos andra 
arbetstagare. 

Byggnads- och anläggningsar
beten är levande arbetsplatser där 
förutsättningar hela tiden föränd
ras. Byggprojekten är ofta upp
splittrade med många entreprenö
rer i flera led. Andelen utländsk 
arbetskraft och inhyrd personal 
ökar. Vårt register för företag som 
utstationerar arbetstagare i Sverige 
visar att byggbranschen är den 
enskilt största sektorn som anmäler 
utländsk arbetskraft. Det krävs 
därför en god planering där alla 
som är med i processen – bygg
herrar, projektörer, byggarbets
miljösamordnare och arbetsgivare 
– tar sitt ansvar för att arbetsmiljön 

alltid beaktas. Det gäller för såväl 
planering och projektering som vid 
uppförandet av en byggnad eller 
anläggning. 

Under 2015–2017 inspekterar 
vi byggnads- och anläggningsar
bete över hela landet. Eftersom 
byggprocessen är komplex och det 
finns många ansvariga för olika 
områden är tillsynen uppdelad i 
flera inriktningar. Vi lägger mest 
resurser på de små byggföretagen 
och mindre på de större men med 
samma mål; att minska olyckorna 
och ohälsan i branschen. Vi inspek
terar även de som är ansvariga för 
det tidiga skedet av byggproces
sen, till exempel byggherrar och 
byggarbetsmiljösamordnare. Detta 
för att det även här ska skapas 
goda förutsättningar för arbets
miljön i byggskedet. 
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Tillgänglighet  
och jämställdhet 
Vi är en av flera myndigheter som 
har ansvar för att förverkliga den 
politik som rör funktionshinder 
inom området arbetsmiljö. Vi 
arbetar med att driva frågor om 
tillgänglighet som en naturlig del 
i vårt arbetsmiljöarbete och vårt 
tillsynsuppdrag. Arbetsmiljön 
behöver fungera för alla arbets
tagare med olika förutsättningar, 
både fysiska, sociala, psykiska och 
kognitiva. 

Vi medverkar också till att upp
nå de jämställdhetspolitiska målen 
som syftar till att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma sam
hället och sina egna liv. Vi arbetar 
med att jämställdhetsintegrera våra 
beslut och processer för att 
säkerställa att vår verksamhet sva
rar mot människors behov och rätt 
till en bra arbetsmiljö. 

Friska arbetsplatser förebygger stress
 
Varje år genomför EU-länderna 
en gemensam kampanj under 
den europeiska arbetsmiljöveck 
an i oktober. Temat för kampan 
jen som genomfördes förra året 
och som fortsätter även i år är 

psykosociala risker. Kampanjen i 
Sverige består av en tillsynskam 
panj, externa kommunikations 
insatser och en avlutande arbets 
miljöriksdag där vi summerar 
årets resultat. 



 

 

 

 

Statistik och analys 
På uppdrag av regeringen arbetar 
vi med att samla in och samman
ställa statistik om arbetsskador. Som 
komplement till anmälningarna av 
arbetsskador görs också vartannat 
år undersökningar om hur den 
sysselsatta befolkningen upplever 
sin arbetsmiljö och de eventuella 
besvär den medför. Med utgångs
punkt från dessa undersökningar 
identifierar vi trender och samband 
kring arbetsmiljö och arbetsskador. 


Den preliminära statistiken för
 
2014 tyder på att antalet anmälda ar
betsskador har minskat under 2014
 

jämfört med föregående år, men att 
antalet dödsolyckor har ökat. Vi föl
jer och redovisar förändringar som 
sker under 2015. 

De trender och samband som 
går att utläsa är viktiga signaler 
för styrningen av våra inspektions-
och kommunikationsinsatser. För
utom den officiella statistikrappor
ten Arbetsskador 2014 som kommer 
ut i juni 2015, ger vi också ut korta 
faktablad om arbetsmiljö. 

Under året följer vi upp och 
analyserar kunskapen och till
lämpningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ute på landets 
arbetsplatser. Vi planerar även att 
vidareutveckla fördjupade analyser 
av tre väsentliga områden: 

•  Förhöjd risk för arbetsskada/ 
arbetsolycka. 

•  Analyser av positiva arbetsmil
jöindikatorer som främst baseras 
på frågor om arbetsorganisation 
och särskilt om det goda arbetet. 

•  Systematisk arbetsmiljö i svenskt 
arbetsliv. 
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Vi sprider kunskap om 
arbetslivsforskning 
En viktig del av vårt arbete är att 
informera om forskning som har 
betydelse för arbetsförhållanden i 
samhället. Vi jobbar aktivt för att 
förmedla information på ett be 
gripligt och tillgängligt sätt för att 
så många som möjligt ska få prak 
tisk nytta av den. Det gör vi genom 
att bevaka, samla in, sammanställa 
och sprida forskningsbaserad kun 
skap om arbetsmiljö och arbetsliv. 
Vi publicerar bland annat olika 
rapporter, så kallade kunskaps 
sammanställningar, där välrenom 
merade forskare sammanfattar 
aktuella rön och forskningsresultat 
inom ett antal teman. 

I år planerar vi att presentera 
ett tiotal rapporter om bland annat 
förebyggande insatser inom 
kvinnodominerade sektorer och 
situationen för utländska arbets 
tagare i Sverige. Alla våra publice 
rade rapporter är kostnadsfria och 
finns att ladda ned på vår webb 
plats. 

11 



-

-
-

-

-

-

-

Marknadskontroll
 
Vi bedriver en aktiv marknadskon 
troll som innebär att vi kontrollerar 
att produkter som släpps ut på 
marknaden uppfyller grundläg 
gande hälso-, miljö- och säkerhets 
krav. Vi ansvarar för marknads 
kontroll av ett stort antal produkter 
där gemensamma regler inom EU 
gäller för flertalet av dem. 

Den mest utmanande produkt 
gruppen inom EU att bedriva 
marknadskontroll inom är maski 
ner. Variationen av dem är stor och 
utvecklingen snabb. När det gäller 
maskiner ansvarar vi både för de 
som används av arbetstagare och 
av privatpersoner. 

Vi prioriterar tillsyn av produk 
ter som innebär stora skaderisker 
om de inte är säkra. Planerade 
projekt inom marknadskontroll i år 
är bland annat pannanläggningar, 
handhållna maskiner, styrsystem 
och vibrationsdämpande handskar. 
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Internationellt arbete 
Vi deltar internationellt för att i 
rollen som regeringens expert
myndighet påverka utvecklingen 
av den europeiska arbetsmiljö
politiken. Vi hävdar vikten av en 
bra arbetsmiljö och ett offensivt 
arbetsmiljöarbete. En god arbets
miljö minskar riskerna att drabbas 
av arbetsolyckor och sjukdomar. 
Bra arbetsförhållanden främjar 

hälsa och personlig utveckling för 
kvinnor och män, framgång för 
företag och organisationer samt 
tillväxt och välstånd för samhället, 
både i Sverige och andra länder. 

Förra året inrättades avdelning
en för internationella frågor på 
Arbetsmiljöverket för att öka vår 
förmåga inom det internationella 
arbetet. Till exempel medverkar vi 

i EU:s arbete med direktiv, standar
disering och marknadskontroll, och 
vi deltar i nordiska och europeiska 
utvecklingssamarbeten. Under 2015 
fokuserar vi särskilt på kommis
sionens utvärdering av den euro
peiska arbetsmiljölagstiftningen 
samt arbetet med en ny europeisk 
arbetsmiljöstrategi. 
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Register  
för utstationering 
Vi ansvarar för att bygga upp och 
förvalta ett nationellt register över 
utstationering. En utstationerad 
arbetstagare är en person som 
skickas till ett annat land av sin 
arbetsgivare för att arbeta där 
under en begränsad tid. 

Utländska arbetsgivare som ut
stationerar arbetstagare till Sverige 
är skyldiga att anmäla när utsta
tioneringen sker och att utse en 
kontaktperson. Anmälan kan göras 
via vår webbplats. 

Informationen i anmälan under
lättar för myndigheter och arbets
marknadens parter att säkerställa 
de utstationerade arbetstagarnas 
rättigheter i Sverige. Vi utövar till-
syn för att se till att reglerna följs. 
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Vi finns i hela landet 





Vår inspektionsavdelning består 
av fem regioner; syd, väst, öst, 
mitt och nord. Varje region har ett 
regionkontor och minst ett filial-
kontor. Inspektionsavdelningens 
huvudsakliga uppgift är att svara 
för tillsyn enligt arbetsmiljölagstift
ningen. Varje år genomför vi cirka 
20 000 inspektioner på Sveriges 
arbetsplatser. 

På huvudkontoret i Stockholm 
finns ledningsgruppen, juridikav-
delningen, avdelningen för regler, 
avdelningen för administration och 
analys, avdelningen för internatio
nella frågor samt kommunikations
avdelningen inklusive press. 

Har du frågor  
om arbetsmiljö? 
På vår webbplats hittar du infor
mation om arbetsmiljö, alla våra 
föreskrifter och svar på vanliga frå-
gor på flera språk. Du är välkom
men att kontakta vår svarstjänst 
om du har frågor som rör arbets
miljö och svensk lagstiftning eller 
våra e-tjänster. Våra medarbetar e 
är flerspråkiga och besvarar 
närmare 50  000 frågor från allmän
heten varje år. 
Svarstjänsten finns på plats 

måndag till fredag klockan  
08.00–16.30. Du når oss på telefon 
010-730  90  00 eller via vår webb
plats.  
 Vi finns också på Facebook på  
facebook.com/arbetsmiljoverket. 

Läs mer om  
vår verksamhet på 

av.se 

facebook.com/arbetsmiljoverket
av.se
http:08.00�16.30


   

 
  

Fler exemplar av broschyren beställs från: 
arbetsmiljöverket, 11279 stockholm

telefon 010-7309000

E-post: arbetsmiljoverket@av.se 
av.se 

Best nr ADI 649
 

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 
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