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År 2017 var ett viktigt år för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska 
unionen (EU). Samma år som Romfördragen fyllde 60 år tillkännagav 
kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. EU-Osha välkomnar denna pelare som inriktas på lika möjligheter, 
inkluderande tillväxt och rättvisa arbetsförhållanden – inklusive rätten till säkra, 
hälsosamma och välanpassade arbetsplatser. Under året har byrån anordnat flera 
större evenemang, bland annat toppmötet för kampanjen ”En sund och säker 
arbetsmiljö genom hela arbetslivet”. En konferens om sektorsspecifika 
riskbedömningsverktyg för mikro- och småföretag anordnades också tillsammans 
med kommissionen för att diskutera värdet av byråns projekt om interaktiv 
webbaserad riskbedömning (OiRA) och utbyta exempel på goda lösningar i samband 
med genomförandet av OiRA-verktyg. EU-Osha presenterade också de senaste 
resultaten från sitt projekt om arbetsmiljörelaterade kostnader och fördelar vid 
världskongressen om arbetsmiljö i Singapore och gav även uttryck för sitt fortsatta 
åtagande för färdplanen om cancerframkallande ämnen genom de många 
informationsaktiviteter som byrån anordnade. En annan av höjdpunkterna 2017 var 
att ta emot ett pris för god förvaltning från Europeiska ombudsmannen. 

1 Att förutse förändringar 
Under 2017 fortsatte den tvååriga prognosstudien om nya och framväxande arbetsmiljörisker 
som är förknippade med informations- och kommunikationsteknologi fram till 2025. Syftet är 
att tillhandahålla information till EU:s beslutsfattare, medlemsstaternas regeringar och 
arbetsmarknadens parter om de nya och framväxande risker som identifierats samt att 
uppmuntra till en diskussion om policyer och åtgärder som skulle kunna bidra till att förhindra 
eller hantera dessa risker. 

Som ett led i detta projekt publicerades 2017 en rapport där man undersöker tänkbara 
framtidsscenarier inför 2025 när det gäller vilka konsekvenser ekonomins digitalisering kan 
komma att få för arbetsmiljön: Viktiga trender och drivkrafter för förändringar inom 
informations- och kommunikationsteknik och arbetets förläggning. Slutrapporten, en 
sammanfattning, en broschyr och animerade filmer som presenterar de fyra scenarierna, 
kommer att publiceras under 2018. 

Inom prognosprojektet hade det konstaterats att 
det arbete som förmedlas via digitala plattformar 
väcker allt större intresse. Som svar på det 
starka intresset från EU-Oshas intressenter 
publicerades en rapport om detta, Att reglera 
internetplattsformsekonomins konsekvenser för 
arbetsmiljön. 

Efter presentationer för och diskussioner med 
EU-Oshas nationella kontaktpunkter 
publicerades reviderade versioner av två 
expertgranskningsartiklar om 3D-tryck respektive 
teknikövervakning på arbetsplatsen i juli 2017. 
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://oiraproject.eu/en
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam
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2 Fakta och siffror 
2.1 Esener 
Under 2017 avslutades arbetet med den andra utgåvan av den europeiska 
företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2), som syftar till att ge en 
nulägesbeskrivning av hur arbetsmiljöfrågor hanteras på de europeiska arbetsplatserna. 
Under året har nationella evenemang, konferenser och seminarier anordnats för att sprida 
resultaten från Esener-2, och en extern utvärdering av undersökningen har slutförts. 

På grundval av resultaten från Esener-2 publicerades en rapport om arbetstagarmedverkan i 
arbetsmiljöarbetet i april 2017. Resultaten från denna kvalitativa analys av företag och 
organisationer från sju EU-medlemsstater och olika branscher visar på att det finns ett 
samband mellan ledningens satsning på arbetsmiljön, arbetstagarmedverkan och goda 
metoder på arbetsplatsen. En sammanfattning av denna rapport publicerades på flera språk. 

Resultaten från ett värdefullt samarbete mellan EU-Osha, Eurostat och Eurofound 
publicerades också i rapporten Hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen: en gemensam 
analys av tre stora undersökningar. Genom att sammanställa resultaten från Esener-2, 
ad hoc-modulen om arbetsplatsolyckor och andra arbetsrelaterade problem från EU:s 
arbetskraftsundersökning och den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor, 
införlivade denna studie arbetstagarnas och företagens perspektiv på arbetsmiljöfrågor för att 
ge en samlad bild av arbetsmiljösituationen i Europa. 

2.2 Arbetsmiljööversikter 
Under 2017 fortsatte arbetet med ett omfattande projekt som har till syfte att undersöka 
praxis och policyer för att hantera arbetsmiljöfrågor inom mikroföretag och små företag i EU. 
De senaste resultaten från detta projekt publicerades i två rapporter under 2017. Den ena 
rapporten innehåller en översikt över hur arbetsmiljöfrågor kan stödjas i mikroföretag och 
småföretag genom policyer, strategier och praktiska åtgärder, baserat på en analys av 44 
exempel på god praxis från tolv olika EU-länder. Den andra rapporten ger en beskrivning av 
identifierade goda exempel på hantering av arbetsmiljöfrågor och anger t.ex. hur 
mellanhänder, myndigheter och arbetsmiljöinstitutioner är till hjälp för arbetsmiljöarbetet i 
mikroföretag och småföretag. EU-Osha har spridit dessa resultat på nationell och 
internationell nivå, bland annat på världskongressen om arbetsmiljö. 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
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Litteraturöversikten Rehabilitering och återgång till arbetet 
efter cancer, som tagits fram inom ramen för ett projekt om 
de problem som drabbar personer som överlevt cancer 
och återgått till att arbeta samt deras arbetsgivare, 
publicerades på Världscancerdagen (4 februari 2017). 
Slutrapporten från detta projekt kommer att publiceras 
2018. En genomförbarhetsstudie för en undersökning som 
ska mäta arbetstagares exponering för cancerframkallande 
ämnen publicerades i december. Tidigare under året 
publicerades en litteraturöversikt om användningen av 
varnings- och vaktsystem för att upptäcka arbetsrelaterade 
sjukdomar. 

Under 2017 inledde EU-Osha ett nytt projekt som syftar till 
att tydligt visa att det lönar sig ekonomiskt att satsa på 
arbetsmiljöfrågor. I mars publicerades en rapport med en 
analys av den första projektfasen, Uppskattning av 
kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och ohälsa: En analys av europeiska datakällor. 
Det utarbetades även en modell för att göra en approximativ uppskattning av kostnaderna. 
Genom denna modell blir det möjligt att skatta kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och 
sjukdomar på global, EU-omfattande och regional nivå. Dessa skattningar användes för att 
utveckla ett användarvänligt verktyg för datavisning av arbetsmiljöarbetets värde, som nu 
finns tillgängligt online. 

Inför den planerade kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2020–2021 på temat 
belastningsbesvär började EU-Osha planera en ny arbetsmiljööversikt som syftar till att öka 
förståelsen för denna viktiga arbetsmiljöfråga samt hitta ytterligare sätt att förhindra 
arbetsrelaterade belastningsbesvär. 

3 Verktyg för hantering av arbetsmiljöfrågor 
OiRA, en plattform som ger kostnadsfri tillgång 
till interaktiva webbverktyg som kan användas 
för att göra riskbedömningar av arbetsplatsen, 
har central betydelse för EU-Oshas 
ansträngningar för att nå ut till företag, särskilt 
mikroföretag och småföretag, och hjälpa dem i 
arbetsmiljöarbetet. För att göra det lättare för 
mellanhänder och andra intressenter att 
utveckla, nå och sprida OiRA-verktyg och 
tillhörande material till mikroföretag och 
småföretag omarbetades OiRA-webbplatsen för 
nylansering i slutet av 2016 och marknadsfördes 
därefter under hela 2017. Under året 
utvecklades även nya marknadsföringsresurser, som innehåller verktyg – bland annat en ny 
Napo-film och infografik – i syfte att hjälpa intressenter och mellanhänder att öka 
medvetenheten om OiRA samt sprida användningen av dessa verktyg bland mikroföretag 
och småföretag. OiRA:s användargrupp, som består av 16 nationella och 14 EU-omfattande 
branschorganisationer, var mycket aktiv under 2017. Bland annat publicerades 19 nya 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
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verktyg, vilket innebär att det sammanlagda antalet verktyg nu uppgår till 137. Antalet 
riskbedömningar som har utförts med hjälp av dessa verktyg ökade från ungefär 22 000 i 
oktober 2016 till nära 65 000 i slutet av 2017. 

4 Att öka medvetenheten 
4.1 Kampanjer 

Kampanjen En sund och säker 
arbetsmiljö genom hela 
arbetslivet 2016–2017 blev 
mycket framgångsrik, mycket 
tack vare insatserna från EU-
Oshas nationella kontaktpunkter, 
officiella kampanjpartner och 
kampanjmediepartner. 

En av huvudprodukterna som 
lanserades i samband med 
kampanjen var Säkra och 
hälsosamma arbetsplatser för alla 
åldrar – verktyget för datavisning, 
som gör det möjligt för 

användaren att ta fram fakta och siffror om Europas arbetskraft både för enskilda 
medlemsstater och för EU som helhet. E-guiden En sund och säker arbetsmiljö genom hela 
arbetslivet fortsatte att marknadsföras under 2017 och en omfattande rapport med koppling 
till kampanjen, Mot åldersvänligt arbete i Europa: ett livslångt perspektiv på arbete och 
åldrande från EU-byråer, utarbetades i samarbete med Cedefop, EIGE och Eurofound. 

Under 2017 anordnade EU-Osha ett flertal evenemang för utbyte av goda exempel, bland 
annat ett tvådagarsevenemang i Bryssel i mars samt workshoppar och plenarsessioner om 
säkert, hälsosamt och hållbart arbete. I bland annat Italien och Tyskland anordnade 
kampanjpartner också evenemang i sina egna lokaler. 

Utdelningsceremonin för Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 
hölls i Valetta på Malta den 26 april 2017. Nio organisationer tilldelades utmärkelser och 
ytterligare nio organisationer tilldelades hedersomnämnande. I samband med 
utdelningsceremonin utarbetades en broschyr där de exempel som tilldelats pris respektive 
hedersomnämnande presenterades 

Europeiska arbetsmiljöveckan ägde rum den 23–27 oktober och rekordmånga deltog i 
kampanjaktiviteterna på sociala medier under hashtagen #EUhealthyworkplaces. 

Toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv, som avslutade kampanjen 2016–2017, hölls i Bilbao 
under två dagar i november. Utöver plenarsessioner hölls det fyra interaktiva parallella 
sessioner där åhörarna uppmanades att delta genom undersökningar och frågestunder. De 
över 350 delegater som deltog i toppmötet hade möjlighet att diskutera kampanjen, utbyta 
goda exempel och nätverka. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
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https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
http://www.cedefop.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017


Sammanfattning – Årsrapport 2017 
 

Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-OSHA 6 

Ett annat viktigt inslag i kampanjen 2016–2017 var kampanjstödspaketet ECAP (European 
Campaign Assistance Package), som bistår de nationella kontaktpunkterna i arbetet med att 
anordna över 200 kampanjrelaterade aktiviteter. 

Kampanjen för 2018–2019 – Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt – 
har som syfte att höja medvetenheten om de risker som farliga ämnen utgör på 
arbetsplatsen och att främja en riskförebyggande kultur. Under 2017 förbereddes denna 
kampanj och bland annat lanserades en nedräkningssida på den nya webbplatsen för 
kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv inför den officiella invigningen av kampanjen i april 2018. 

4.2 Aktiviteter för ökad medvetenhet 
I november 2017 delades filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv” ut till de gemensamma 
vinnarna: Before the Bridge av Lewis Wilcox (USA) och Turtle Shells av Tuna Kaptan 
(Tyskland). Ytterligare en film, Alien av Morteza Atabaki (Turkiet), fick ett 
specialomnämnande av juryn. 

Med anledning av Napos 20-årsdag tog EU-
Osha fram en särskild födelsedagslogga för 
Napos webbplats och utarbetade även en 
särskild filmsekvens för att önska grattis på 
födelsedagen. Parallellt med de båda nya 
Napo-filmerna om OiRA-projektet och 
arbetsmiljö för yrkesförare har vikten av 
arbetsmiljöfrågor främjats genom en Napo-
kampanj som riktar sig till pendlare på 
tunnelbanan i Bilbao. 

Under 2017 deltog EU-Osha i ett antal viktiga evenemang för ökad medvetenhet, bland 
annat världskongressen om arbetsmiljö i Singapore i oktober och den 35:e internationella 
kongressen och mässan A+A i Düsseldorf, Tyskland. 

Vad gäller medieverksamhet var 2017 ett intensivt år för EU-Osha, med 15 nyheter och 
pressmeddelanden, över 70 artiklar och svar på förfrågningar från medieaktörer, 858 
internetklipp och över 8 000 inlägg på sociala medier. 

EU-Oshas webbplats var aktiv under hela 2017 och publicerade 64 ”I fokus”-inlägg på flera 
språk samt 112 nyhetsinlägg. Under året hade webbplatsen över 1,2 miljon unika besökare. 
Ytterligare 14 ”I fokus”-inlägg och 18 nyhetsartiklar publicerades på kampanjwebbplatsen, 
som hade haft över 95 000 besökare i slutet av 2017. EU-Osha fortsatte att stärka sin 
närvaro på Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube, med i princip dagliga inlägg på sociala 
medier. Evenemanget för officiella kampanjpartners utbyte av goda exempel, toppmötet för 
ett hälsosamt arbetsliv och Europeiska arbetsmiljöveckan genererade alla en hel del aktivitet 
på nätet. 

Flerspråkighet utgör en hörnsten för EU och är av central betydelse för EU-Oshas 
framgångar. För EU-Osha var det därför en av 2017 års höjdpunkter att tilldelas ett pris för 
god förvaltning från Europeiska ombudsmannen för ett gemensamt projekt med EUIPO och 
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ som syftar till att utarbeta ett verktyg 
för bättre översättningshantering av flerspråkiga webbplatser. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
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https://osha.europa.eu/en
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https://www.youtube.com/user/EUOSHA
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https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
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5 Ökad kunskap genom nätverkande 
EU-Osha omformulerade sina långsiktiga mål för OSHwiki, sitt webbaserade uppslagsverk 
för arbetsmiljöinformation. Under året lades nya artiklar till på plattformen och befintliga 
artiklar redigerades. 

Under 2017 samarbetade EU-Osha med kommissionen för att utarbeta och lansera 
pilotversionen av ett EU-omfattande system för arbetsmiljöinformation. Inom ramen för detta 
system ska uppgifter samlas in och sammanställas för ett antal arbetsmiljörelaterade 
indikatorer, t.ex. om nationella arbetsmiljöstrategier och arbetsrelaterade olyckor i EU, vilket i 
förlängningen resulterar i en interaktiv visualisering av dessa data. 

Under 2017 började ett projekt för att samla in 
information om arbetsmiljöstrategier närma 
sig sitt slut och resultaten är avsedda för 
utvecklingsarbetet av det nya systemet för 
arbetsmiljöinformation. 

Ett tvådagarsseminarium om e-verktyg för att 
förhindra de risker som farliga ämnen utgör 
anordnades i Bilbao i september. 

Tillsammans med generaldirektoratet för 
sysselsättning, socialpolitik och inkludering 
publicerade EU-Osha e-guiden VeSafe om de 
arbetsrelaterade risker som fordon utgör. 
Dessa risker motsvarar 29 procent av alla 
arbetsrelaterade olyckor med dödlig utgång i Europa. 

 

6 Nätverkande och verksamhetskommunikation 
Under 2017 sammanträdde styrelsen två gånger och antog utkastet till programdokument för 
2018–2020, medan presidiet sammanträdde för att diskutera byråns långsiktiga inriktning. 
EU-Osha höll även möten med den rådgivande gruppen för verktyg och ökad medvetenhet 
respektive den rådgivande gruppen för kunskap om arbetsmiljöfrågor för att diskutera 
kampanjfrågor och andra pågående projekt. 

© EU-OSHA  

© TNO 

https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
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Under 2017 fortsatte EU-Osha att nätverka och främja nära relationer med olika EU-
institutioner och andra europeiska intressenter. Byrån stöder fullt ut upprättandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, som tydligt klargör att en god arbetsmiljö är en 
grundläggande social rättighet, och arbetar nära tillsammans med kommissionen kring detta. 
Under 2017 lämnade EU-Osha även konstruktiva synpunkter till diskussionerna om 
upprättandet av en europeisk arbetsmyndighet, välkomnade en delegation med ledamöter 
från Europaparlamentet till ett studiebesök i Bilbao och fortsatte att avsätta resurser till 
färdplanen om cancerframkallande ämnen. 

EU-Osha värdesätter verkligen de goda arbetsrelationerna med sina partner, t.ex. de 
nationella kontaktpunkterna och Enterprise Europe Network (EEN). För första gången 
genomförde Beneluxländernas nationella kontaktpunkter ett gemensamt kampanjevenemang 
och även de nordiska kontaktpunkterna träffades för att utarbeta gemensamma regionala 
aktiviteter. Under 2017 fortsatte EU-Osha att arbeta när tillsammans med EEN och 
nätverkets arbetsmiljöambassadörer kommer att delta i lanseringen och genomförandet av 
kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019. 

EU-Osha har hjälpt länderna på västra Balkan och i Turkiet att integreras i det europeiska 
arbetsmiljösystemet och under 2017 förlängdes finansieringen inom ramen för instrumentet 
för stöd inför anslutningen (IPA). Inom ramen för denna verksamhet har möten med 
kontaktpunkter, utbildningar och workshoppar bidragit till att skapa ökad förståelse för 
europeisk arbetsmiljöpraxis och utvecklat den sociala dialogen i regionen. 

  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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HUR HITTAR MAN EU:S PUBLIKATIONER? 

Gratispublikationer 

• Ett enskilt exemplar 

genom EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

• Flera exemplar/affischer/kartor 

hos Europeiska unionens representationer (http://ec.europa.eu/represent_sv.htm), 

hos delegationer i länder utanför EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_sv.htm), 

genom att kontakta nätverket Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_sv.htm) eller ringa 

00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis inom hela EU) (*). 
 

(*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt 

 för samtalen).  

Avgiftsbelagda publikationer 

• Genom EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

  

http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu/
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Europeiska arbetsmiljöbyrån 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Spanien 
Тfn +34 944358400 
Fax +34 944358401 
E-post: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) 
bidrar till att göra Europa till en säkrare, 

hälsosammare och produktivare plats att arbeta 

på. Den undersöker, tar fram och sprider 

tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om 

arbetsmiljöfrågor och anordnar 

Europaomfattande upplysningskampanjer. 

Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har 

sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför 

företrädare för Europeiska kommissionen, 

medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer samt ledande 

experter från alla EU:s medlemsstater och andra 

länder. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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