


Om oss
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• Startade 1 juni 2018

• Enrådighetsmyndighet

• 17 medarbetare

• Lokaliserade i Gävle



Vårt uppdrag

• Samla in, sammanställa och sprida 

forskningsbaserad kunskap om arbetsmiljö

• Utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken

• Identifiera kunskapsluckor

• Verka internationellt

• Följa och främja företagshälsovårdens 

utveckling



- Analys av förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin (april 2021)

- Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö (juni 2022)

- Nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention (sep 2023)

- Åtgärdsprogram utifrån ny arbetsmiljöstrategi (aug 2021 samt årligen tom 2026)

PÅGÅENDE REGERINGSUPPDRAG



- Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid (feb 2021)

- Utbildningssituationen för läkare inom företagshälsovården (feb 2021)

NYLIGEN REDOVISADE REGERINGSUPPDRAG



EGENINITIERADE PROJEKT

- Arbetsmiljökunskap i grund- och gymnasieskolan (juni 2021)

- Artificiell intelligens och robotisering och dess inverkan på arbetsmiljön (dec 2021)

- Ledarskap och organisatorisk prestation (dec 2021)

- Senior arbetskraft (jan 2022)

- Social och organisatorisk arbetsmiljö vid utbrott av epidemier och pandemier (feb 2022)

- Effektutvärdering och uppföljning av insatser som gjorts för att förbättra kvinnors arbetsmiljö

- Stimulera kompetensförsörjning arbetsmiljöingenjörer (dec 2022)



RIKTLINJER TILL FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

- Synergonomi - evidensbaserad praktik (maj 2021)

- Mobbning och kränkande särbehandling - evidensbaserad praktik (maj 2021)



INTERNATIONELLT ARBETE

- Focal Point för EU-Osha

- ”Friska arbetsplatser belastar rätt” KAMPANJ 2020-2022 (EU-Osha)

- NIVA, Nordiska ministerrådet, NOROSH, PEROSH
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RÅD OCH SAMVERKANSGRUPPER

- Insynsråd

- Kvalitetsråd 

- Samverkansgrupp företagshälsovård

- Samverkansgrupp kunskap



• Organisering av arbete och dess betydelse för 
hälsa och välbefinnande

• Ledarskap för hälsa och välbefinnande

• Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och 
prestation

• Organisatorisk förändringskompetens på 
arbetsplatser

• Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och 
välbefinnande

• Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering 
och anställningsformer

Publicerade kunskapssammanställningar
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www.mynak.se



Riktlinjer för evidensbaserad praktik

• Psykisk ohälsa på arbetsplatsen

• Hälsoundersökningar via 

arbetsplatsen

• Alkoholproblem på arbetsplatsen

• Exponering av hörselskadligt buller

• Ländryggsbesvär

www.mynak.se



• Rehabilitering-/Rehabiliteringsprocessen

• Arbetsförmågeutredning-/bedömning

• Bedömning av hälsorisker vid exponering  

för luftföroreningar

• Handintensivt arbete – vibrationer

Framtida riktlinjer
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FÖRSLAG SOM INKOMMIT TILL MYNDIGHETEN:
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Webbinarium april

Lyfta, bära och hantera 

föremål
Utbildningswebbinarium inom ramen för EU-osha-

kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Tar 

avstamp i resultaten från kampanjinspektionen som 

genomfördes av AV hösten 2020. Samarrangemang 

med Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, LO, 

Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco, 

Suntarbetsliv och Prevent.

13 april  10:00-12.00

Kostnadsfritt

Anmälan öppen nu. Anmäl dig på mynak.se.

På gång!

TIPS! Signa upp er för vårt nyhetsbrev så missar ni inte något! 

Webbinarium maj

Mobbning och kränkande 

särbehandling
Lansering av riktlinjer för evidensbaserad praktik. 

Medverkar gör forskare, praktiker och verksamhet 

som arbetat med att förebygga mobbning och 

kränkande särbehandling.

11 maj 10:00-12.00

Kostnadsfritt

Anmälan öppnar inom kort på mynak.se



BAKGRUND

• Rapport FHV 2019:2 Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

• Dialogträffar hösten 2019
• Lärosäten och andra utbildningsaktörer

• Företagshälsovård och andra konsulter, företag och organisationer, parterna, branschorganisationer

• Arbets- och miljömedicinska kliniker

Stimulera utveckling av utbildning inom det 
tekniska arbetsmiljöområdet 
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Nuläge
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• Skriande behov av praktisk kompetens

• Stort behov av strategisk kompetens

• Utbildningsvägar oklara (högskola/YH)

• Svårt att rekrytera studenter till de utbildningar som finns/funnits

• Många avhopp under utbildningens gång

• Grundkunskaper hos intagna på enskilda kurser för låga

• Kurser som ges idag ofta för generella



Önskat läge
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• Utbildningsinriktningar för att möta behov av både praktisk och 
strategisk kompetens

• Utbildning bör bedrivas på högskole-/universitetsnivå

• Grundläggande behörighet inom naturvetenskap och matematik

• Utbildning för såväl nya studenter som yrkesverksamma

• Möjlighet att läsa hela eller delar på distans och på hel/-halvfart

• Utbildning bör bedrivas på svenska



• Arbetsgrupp:
• Mittuniversitetet

• Kungliga Tekniska Högskolan

• Karolinska Institutet

• Göteborgs universitet

• Myndigheten för arbetsmiljökunskap har koordinerat och delvis finansierat 
utvecklingsarbetet

• ”Modell” för utbildningsspår framtagen

• Presentation och synpunkter från myndighetens samverkansråd

• Förankring och beslut på de olika lärosätena
• Samarbete med yrkesföreningen SAMS i arbetet med att forma program och kurser.

Vad hände sen?
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Teknisk/Naturvetenskaplig kandidatexamen -

exempelvis högskoleingenjör – samtliga 

inriktningar

Modell för utbildningsspår
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Högskoleingenjör inriktning/profil arbetsmiljö 
Specialisering arbetsmiljö år 3
VAD? Arbetsmiljöutvecklare, Arbetsmiljöingenjör, Arbetsmiljökoordinator, 

Arbetsmiljökonsult etc.

VAR? Näringslivet, stat/offentlig sektor, företagshälsovård, konsult

MITTUNIVERSITETET, KTH

Arbetsmiljöstrateg*

VAD? Arbetsmiljöstrateg, KMA-chef, Arbetsmiljöchef etc.

VAR? Näringsliv, stat och offentlig sektor, företagshälsovård

MITTUNIVERSITETET, KI/KTH

Arbetsmiljöspecialist*/Arbetsmiljöingenjör*

VAD? Arbetsmiljöspecialist, Arbetsmiljöingenjör, Yrkeshygieniker etc.

VAR? Företagshälsovård, AMM-klinik, konsultbranschen, näringsliv, stat och offentlig sektor

KI/KTH, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Beteendevetare, HR, 

ergonomer, företags-

sköterska samt eventuellt 

flera - minst kandidatnivå.

Nytt program, högskolenivå 

Modifierat program inklusive nya kurser, högskolenivå

Befintliga program och kurser, högskolenivå

Befintliga program och kurser, YH-program

Arbetsmiljötekniker* allmän

Arbetsmiljötekniker* byggprofil
VAD? Arbetsmiljötekniker, Arbetsmiljö (alt KMA)-

utvecklare, BAS-P, etc.

VAR? i huvudsak näringslivets olika branscher 

såsom verkstads-, gruv- och byggindustri

Magister (+1 år)

Kandidat (3 år)

YH (1-3 år)Gymnasium (3 år)

Utbildning inom specialområde arbetsmiljö:

*Arbetsnamn/-benämningar



Preliminär tidplan för program och kursstarter
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Program: Arbetsmiljöingenjör 

(master/magister)

Lärosäte: KTH/KI

60 hp, halvfart distans

Enstaka kurser: 3-4 nya valbara kurser 

inom arbetsmiljö för 

högskoleingenjörsprogrammen

Lärosäte: KTH

3-7,5 hp, campus/distans

Mål på sikt: 60 hp valbara för inriktning 

mot arbetsmiljö 

1 2
Program: Arbetsmiljöstrateg (mag)

Lärosäte: Mittuniversitetet

60 hp, halvfart distans
4

HT 2021 VT 2022

Program: Arbetsmiljöstrateg (mag)

Lärosäte: KTH/KI

60 hp, halvfart distans

Program: Arbetsmiljöingenjör (kan)

Lärosäte: Mittuniversitetet

180 hp, helfart campus/distans

Program: Arbetsmiljöingenjör (mag/kan)

Lärosäte: Göteborgs universitet

Omfattning och form ej klart
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HT 2022

6

7

VT 2021

Kurs: Exponeringsbedömning

Lärosäte: Göteborgs universitet

15 hp, halvfart campus/distans

3

20222021



Exponeringsbedömningar för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker

• Start vårterminen 2021 (pågår nu!). 20 platser. 18 antagna.

• 15 hp, 2 veckor campus, resten distans

• Målgrupp: ingenjörer under utbildning, yrkesverksamma arbetsmiljöingenjörer, 
yrkesverksamma som vill fördjupa sig inom det tekniska arbetsmiljöområdet

• Förkunskapskrav: 180 hp, inkl. matematik/reell kompetens

• Tänkt som en del i den framtida specialistinriktningen

Ny kurs Göteborgs universitet
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Nya kurser vid KTH – start HT 2021
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Kurs Poäng

Arbetsliv och hälsa 7,5 hp

Vetenskapliga metoder inom arbetsmiljö och hälsa 7,5 hp

Hållbart arbete inklusive mätningar och riskbedömning av buller och vibrationer 7,5 hp

En god kemisk och fysikalisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling 7,5 hp

Ledarskap och hållbara arbeten 4,5 hp

Avancerade mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljö 4,0 hp

Belastningsergonomi – riskbedömning och utveckling 2,5 hp

Buller och vibrationer i arbetslivet – riskbedömning och utveckling 4,0 hp

Nya valbara kurser inom ramen för nuvarande ingenjörsutbildningar (kandidat) men kan också läsas fristående.

Nya fristående kurser.

Nya kurser (i samarbete med KI) för magisterprogrammet men som också kan läsas fristående.



Tack!

liv.nilsson@mynak.se


