
Arbetsmiljöverket 

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö



Leif Söderqvist

• Arbetsmiljöinspektör sedan 2005.

• Deltar i år inom de nationella tillsynsprojekten, SAM-OSA, 

SAM-Ergo, Trycksatta anordningar och EU-kampanjen (kemi).

• Övrig tillsyn och obligatorisk tillsyn inom skolor, skogsbruk, bilverkstäder och 
tillverkningsindustri.

• Har även ett uppdrag i regelstruktur arbetet. Är en av fem inspektörer i en grupp 
som granskar de nya förskrifttexterna med avseende på begriplighet och 
tillsynsbarhet.



Vår organisation

• Sju avdelningar

• Cirka 600 medarbetare 

• Inspektionsavdelningen består av fem regioner, 
ca 300 medarbetare

• Region Nord har 47 medarbetare med 
regionkontor i Umeå som tillika är sektionskontor. 
De två övriga sektionskontoren finns i Luleå och 
Sundsvall med ett lokalkontor i Östersund.

• Svarstjänst besvarar frågor

010-730 90 00
arbetsmiljoverket@av.se

mailto:arbetsmiljoverket@av.se


Vi arbetar i huvudsak med

• inspektioner

• föreskrifter och regler

• analys och statistik 

• information.



• https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-
kontroller/inspektion/aktuella-inspektioner

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/aktuella-inspektioner


Normalinspektion

o Föranmälan (Vi kan även komma oanmälda).

o Inspektion (Arbetsgivare och skyddsombud).

o Kravskrivelse genom inspektionsmeddelande.

o Svar från arbetsgivare eller uppföljande inspektion alternativt både och.

o Avslut av ärende.

2019-03-21Denna text kan ändras via menyn Visa - Sidhuvud och sidfot...
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Om kraven inte är uppfyllda

oOm det endast är en mindre del som inte är uppfyllt begär vi vanligtvis en 
komplettering i annat fall underrättar vi om att vi överväger att förelägga om 
åtgärder.

oAvslut utifrån yttrande på underrättelse eller föreläggande med förbud eller 
vite.

oAvslut eller begäran om utdömande av vite utifrån svar och uppföljande 
inspektion.

oOmtag kring eventuella kvarstående brister i nytt ärende där vi då vanligtvis 
börjar med underrättelse.



2019-03-21OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot
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Om vi upptäcker omedelbar risk för allvarliga olycksfall

• Vi har möjlighet att meddela omedelbart förbud för verksamheten eller del av 
verksamhet.

• Exemplet på bilden innebär i de flesta fall en sanktionsavgift med ett spann på 
40.000 kr – 400.000 kr beroende på antalet anställda.

• Ett skyddsombud kan också stoppa arbetet, 6 kap 7 § AML



Systematiskt arbetsmiljöarbete10

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:01



Ta fram

en policy  

5 §

Följ upp 

varje år  

11 §

Undersök 

arbetsmiljön  

8 §

Utred ohälsa 

och olyckor  

9 §

Åtgärda 

riskerna  

10 §

Skriv en 

handlingsplan  

10 §

Bedöm 

riskerna  

8 §

Kontrollera 

åtgärderna  

10 §

Samarbeta  

4 §
Skapa rutiner  

5 §

Fördela 

uppgifter  

6 §

Skaffa kunskap 

6, 7 och 12 §§

Bättre 

arbetsmiljö



Exempel på att synliggöra buller i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet Ta fram

en policy

Följ upp 

varje år

Undersök 

arbetsmiljön 

Utred ohälsa 

och olyckor

Åtgärda 

riskerna

Skriv en 

handlingsplan

Bedöm 

riskerna

Kontrollera 

åtgärderna

Samarbeta
Skapa 

rutiner

Fördela 

uppgifter

Skaffa 

kunskap

Bättre 

arbetsmiljö

Följ upp buller-

rapportering

Mät buller

Beskriv hur ni vill 

ha ljudmiljön

Utred 

hörselskada

Över gränsvärde 

= allvarlig risk

Installera 

bullerdämpning 

Klart i juni, 

Mia ansvarar

Följ upp med 

enkät i nov 

Alla rapporterar 

när ljudnivåer 

blir höga

Mätningar ska 

göras i januari 

varje år

Enhetschef 

ansvarar för 

mätning

Ordna akustik-

utbildning för 

chefer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

- en processbild

Synliggöra SAM i regelstrukturen12



Systematiskt arbetsmiljöarbete13



Friska arbetsplatser för alla åldrar
Hållbart arbetsliv

Friska arbetsplatser för alla åldrar14

Människa

Organisation

Människa (M):
Människor är olika 

Teknik (T):
Tekniken ska avlasta människan

Organisation (O):
Organisationen ger förutsättningarna

Teknik 





Varför arbetar vi med regelförnyelse?

• Långsiktig regelvård och regelutveckling



Översikt av föreskriftsarbetet som ska göras

• Idag finns 69 gällande föreskriftshäften

• Totalt ca 2 300 paragrafer

• De ska bearbetas och sorteras in i 15 nya föreskriftshäften

Tidplan

• Första textförslaget klart 15 april 2019

• De nya reglerna planeras att beslutas i december 2020
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Arbetet just nu

• Vi är i skrivande fas med 11 arbetsgrupper 

• 73 personer är involverade inklusive stödresurser och styrgrupp

• Första klarspråksgranskningen pågår

• 3 separata föreskriftsarbeten pågår parallellt

‒ Arbetsanpassning och rehabilitering

‒ Medicinska kontroller

‒ Arbetsplatsens utformning
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Paragrafernas väg in i nya regelstrukturen

Gällande 
föreskrifter

Nu 

gällande 

§§

används

Nya 

§§ från 

2018

Nya §§

för  

strukturen 

Bearbetning 

av 

paragrafer

Föreskrifter i ny 
regelstruktur
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Bearbetning av paragrafer

• Klarspråk

• Allmänna råd blir föreskriftstext, korta allmänna råd eller vägledande material

• Enhetliga hänvisningar

• Översyn av dubbelregleringar

• Förtydligande av ansvar och skyldigheter

• Förtydligande av tillämpningsområden

• Upphävande av enskilda paragrafer
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Reglerna sorteras efter risker, inte branscher

• Riskerna ska hanteras, oavsett i vilken bransch de uppstår

• Allt fler arbetsgivare har verksamhet som hör till mer än en bransch

• Skyddsnivån blir lika för alla branscher

• Tydligare att alla arbetsgivare omfattas av vissa regler (ex: systematiskt 
arbetsmiljöarbete och arbetsanpassning)

• Svårt att göra bra prioritering av vilka branscher som bör regleras

• Eftersom samma risk finns i flera branscher så blir det dubbelregleringar när 
reglerna sorteras efter branscher

• Behovet av branschinriktad information kvarstår
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AFS 1999:3

Byggnads- och 

anläggningsarbete



Läs mer på av.se 

av.se




