
TE-A
F-12-001-SV-N

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att
göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare
plats att arbeta på. Byrån bedriver forskning, tar fram
och sprider tillförlitlig, balanserad och objektiv information
på arbetsmiljöområdet och organiserar Europaomfattande
upplysningskampanjer. EU-Osha inrättades av EU 1996 och
har sitt säte i Bilbao i Spanien. Byrån sammanför företrädare
för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar,
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande
experter från alla EU:s 27 medlemsstater och andra länder.
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Höjdpunkter under 2011 
Med sin nya direktör (Christa Sedlatschek tog över efter Jukka Takala 2011) 
fortsatte byrån sitt arbete med att främja arbetsmiljöfrågor i ett bistert ekonomiskt 
klimat. Byråns budskap är att satsningar på arbetsmiljön är en investering, inte 
en kostnad och att en bra arbetsmiljö är bra för verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károly György, ordförande och Christa Sedlatschek, direktör. 

 

 
INSAMLING OCH ANALYS AV INFORMATION 
 

Europeiska riskcentrumet 
Byråns flaggskepp, framsynthetsprojektet, handlar om att se längre än till de hot mot arbetsmiljön som 
växer fram i dag och att försöka förutse förändringar på längre sikt. I projektet utvecklar man bland annat 
scenarier för vissa ämnesområden och tittar på vad som skulle kunna hända om den tekniska 
utvecklingen går åt ett visst håll eller om det sker förändringar i samhället. Man undersöker hur detta 
skulle påverka arbetsmiljön samt vad beslutsfattarna kan göra. Det första framsynthetsprojektet handlar 
om ”gröna jobb”, det vill säga jobb som omfattar teknik eller metoder för att minska miljöpåverkan.  

http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
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En rapport om de viktigaste drivkrafterna för 
förändring på området offentliggjordes 2011, 
liksom en rapport om den viktigaste tekniken 
inom området som kan påverka arbetsmiljön. 
Samtidigt inleddes arbetet med att utforma 
scenarier för att identifiera och pröva olika 
alternativ till stöd för beslutsfattarna.  

När det gäller projekt som granskar och 
analyserar forskning presenterades bland annat 
resultatet av ett tvåårigt projekt om läget för 
kvinnors arbetsmiljö och de särskilda 
utmaningar för arbetsmiljön som följer av att allt 
fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden. En 
sammanfattning av dessa resultat 
offentliggjordes med en beskrivning av nya 
risker och trender i fråga om arbetsmiljö för 
kvinnor.  

Ett annat viktigt projekt under det senaste året 
har varit utvecklingen av en ”arbetsmiljöwiki” 
(OSHwiki). Byrån håller på att bygga upp en 
databas med artiklar som ska bilda kärnan i 
OSHwiki vid den planerade lanseringen 2013. 
Den första serien på över 60 OSHwiki-artiklar 
har nu kommit in. 

 
 
 
Ett av byråns viktigaste projekt de senaste åren har varit den europeiska företagsundersökningen om nya 
och framväxande risker (Esener) som för första gången ger oss en bild i realtid av hur vissa 
arbetsmiljörisker hanteras i Europa. I projektet har man samlat in uppgifter från ledningsrepresentanter 
och skyddsombud i hela Europa om hur de hanterar arbetsmiljörisker på sina arbetsplatser. Fokus ligger 
särskilt på psykosociala risker som arbetsrelaterad stress, våld och trakasserier. Syftet är att ge 
beslutsfattare information som underlättar deras beslut och att hjälpa organisationerna att lära sig av 
varandra hur dessa risker kan hanteras. Under 2011 inleddes arbetet med att göra en sekundär analys av 
de uppgifter som samlats in genom undersökningen.  
  
 
Under året offentliggjordes också en rapport med en 
sammanställning av nationella uppgifter och 
EU-uppgifter för att visa att problemet med våld och 
trakasserier på arbetsplatsen ökar inom Europa.  
 
 

  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view


 

 

Sammanfattning – Årsrapport 2011 | 3 
 

Arbetsmiljöinformation 

Byrån tog fram en mängd olika publikationer under året 
till stöd för kampanjen om säkert underhåll, bland annat 
en handledning och ett faktablad om säkert underhåll 
inom jordbruket. Dessutom gjordes en policyöversikt 
och ett faktablad om legionella och legionärssjuka. E-
faktablad togs fram om säkert underhåll av bärbara 
verktyg på byggarbetsplatser, fiskefartyg och 
arbetsrelaterad trafiksäkerhet. Exempel från priset för 
god arbetsmiljöpraxis publicerades, och ett nummer av 
tidskriften Healthy Workplaces ägnades åt kampanjen 
för säkert underhåll. 

 

Dessutom pågick arbete under hela året med att ta fram informations- och reklammaterial för den 
kommande kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012–2013 med titeln Samverkan för att förebygga. 

 

Byråns interaktiva verktyg för riskbedömning på nätet (OiRA), ett resultat av den tidigare kampanjen Ett 
hälsosamt arbetsliv – om riskbedömning, lanserades officiellt i september 2011. Byrån har också arbetat 
hårt för att lyfta fram möjligheterna med OiRA, som kan anpassas till behoven inom specifika sektorer och 
tillgodose lokala krav. 

 
 

Byrån har under ett antal år deltagit i ett 
projekt som undersöker arbetsmiljörisker 
för arbetstagare inom vägtransportsektorn, 
vid sidan av trafikolyckor. Flera 
publikationer om god arbetsmiljöpraxis 
inom sektorn togs fram, bland annat 
rapporten OSH in figures (arbetsmiljön i 
siffror), en rapport om att hantera risker för 
förare, en översikt över olyckor och skador 
som berör förare, ett faktablad om god 
praxis för att hantera risker för förare och 
kampanjer för arbetsmiljön inom sektorn, 
en rapport om hur man ska nå fram till 
förare med arbetsmiljöbudskap, en översyn 

av god arbetsmiljöpraxis för cykel- och motorcykelbud samt en granskning av god arbetsmiljöpraxis för 
taxiförare.  

Flera publikationer togs fram, bland annat en rapport om att främja psykisk hälsa på arbetsplatserna, en 
handledning om att använda ekonomiska incitament för att belöna investeringar i arbetsmiljö, en översyn 
av arbetsmiljörisker inom räddningstjänst, en rapport om riskerna inom byggnads-, vård- och hotell-, 
restaurang- och cateringsektorn samt en rapport om metoder för att bedöma organisationers 
arbetsmiljökultur. 

  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/en/hw2012
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/en/sector/road_transport/index_html
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment


 

 

Sammanfattning – Årsrapport 2011 | 4 
 

KOMMUNIKATION, KAMPANJER OCH REKLAM 

År 2011 var det andra och sista året för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv – om säkert underhåll. 
Kampanjerna Ett hälsosamt arbetsliv är nu de största i sitt slag i världen och omfattar både Eftaländerna, 
föranslutnings- och kandidatländerna och EU-länderna. Den senaste kampanjen nådde också den ut till 
miljontals europeiska 
arbetstagare och hade ett 
rekordstort deltagande. 
Kampanjen syftade till att öka 
kunskapen om underhållets 
betydelse för arbetsmiljön 
och behovet av att utföra det 
på ett säkert sätt. Innovativa 
organisationer fick också ett 
erkännande vid den tionde 
utdelningen av priset för god 
arbetsmiljöpraxis i Budapest 
på Världsdagen för 
arbetsmiljö.  

Vinnarna av priset för god praxis tar 
emot sina diplom. 

Kampanjen för säkert underhåll har fortsatt att öka antalet partnerorganisationer som byrån samarbetar 
med för att sprida och förstärka sina budskap. Hela 53 organisationer från offentlig och privat sektor blev 
officiella europeiska kampanjpartner i kampanjen för säkert underhåll och hjälpte till att lyfta fram 
betydelsen av säkert underhåll genom en rad olika aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster: María Luz Rodríguez, Spaniens sysselsättningsminister, László Andor, ledamot av kommissionen med ansvar för 
sysselsättning, socialpolitik och inkludering, EU-Oshas direktör Christa Sedlatschek och Javier Ruiz, vice-råd för sysselsättning i 
den baskiska regeringen.  

http://osha.europa.eu/sv/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners/index_html
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Kampanjen för säkert underhåll avslutades med ett evenemang i november 2011 som också omfattade 
ett två dagar långt toppmöte om Ett hälsosamt arbetsliv där arbetsmiljöexperter och beslutsfattare 
samlades för att diskutera kampanjens resultat och utbyta god praxis.  

Andra viktiga kunskapshöjande evenemang var den europeiska fototävlingen med mer än 2 500 bidrag 
och filmpriset på temat Ett hälsosamt arbetsliv som byrån delar ut till den bästa dokumentären om 
arbetsrelaterade hälsofrågor vid dokumentärfilmfestivalen i Leipzig. 

Byrån hade också hand om fältarbetet i en europeisk opinionsundersökning om hur arbetsmiljöfrågor 
uppfattas i Europa. Undersökningen genomfördes av Ipsos Mori och omfattade 36 000 intervjuer i mer än 
30 länder. Frågorna berörde bland annat ämnen som aktiv 
ålderdom och psykosociala risker. 

Byrån tog fram mer kunskapshöjande material med den 
populära seriefiguren Napo. Materialet omfattade bland annat 
ett webbaserat paket för lärare på låg- och mellanstadiet, 
med exempel på lektionsplaner för att underlätta arbetet med 
att integrera arbetsmiljöfrågor i skolan. En dvd producerades 
också med fokus på transporter på arbetsplatsen, med titeln 
Säkra rörelser, och klippet ”Lungor i arbete” togs fram för den 
internationella rökfria dagen. 
 

Byrån har också fortsatt att utveckla 
kommunikationspartnerskap med Europeiska kommissionens 
generaldirektorat för näringsliv och nätverket Enterprise 
Europe Network för att lättare nå ut med arbetsmiljöbudskap 
till de europeiska företagen. 

Byrån stod för föredragshållare eller en monter och 
anordnade intressanta aktivitetsprogram för medier och 
besökare vid en rad viktiga evenemang under året, bland 
annat vid den globala arbetsmiljökonferensen i Istanbul, 
Europeiska fackliga samorganisationens tolfte kongress i 
Aten, den internationella handelsmässan A+A i Düsseldorf 
och Leipzigs internationella transportforum.  

 

 
UTVECKLING AV NÄTVERKET 
Diskussioner har inletts om utformningen av byråns kommande strategi och den framtida utvecklingen av 
vårt nätverk mot bakgrund av halvtidsutvärderingen av det nuvarande nätverket, som presenterades för 
styrelsen i november.  

  

http://osha.europa.eu/en/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/hw_film_award_2011/index_html
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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UTSIKTER 
Under 2012 kommer vi att publicera en serie rapporter med analyser av de uppgifter som samlats in 
under Esener-undersökningen.  

Framsynthetsundersökningen kommer att avslutas under 2012. De framtidsscenarier som tagits fram 
under projektet – där man undersöker hur ny kan teknik påverka arbetsmiljön under en rad olika 
förhållanden – kommer att presenteras och spridas till beslutsfattare och en bredare publik. Dessutom 
ska förslag till en uppföljning av det första framsynthetsprojektet läggas fram.  

Byrån kommer att stödja arbetet med att utveckla nya webbaserade interaktiva verktyg för riskbedömning 
(OiRA), som är anpassade till specifika arbetsplatsers och sektorers behov. Dessutom kommer byrån att 
fortsätta att utveckla nätverket av utvecklare och användare av OiRA-verktygen och tillhandahålla en 
hjälpcentral för utvecklare.  

Under 2012 kommer också den nya tvååriga kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv på temat Samverkan för 
att förebygga att lanseras. Fokus kommer att ligga på vikten av ledarskap och arbetstagarnas medverkan 
för att förbättra arbetsmiljön. Dessutom pågår förberedelserna inför byråns kampanj Ett hälsosamt 
arbetsliv 2014–2015, som har den preliminära titeln Praktiska lösningar på psykosociala risker.  

Byrån kommer att offentliggöra resultatet av den undersökning från Ipsos MORI som den beställde om 
inställningen till arbetsmiljöfrågor och diskutera vilka slutsatser som kan dras. 

Europeiska kommissionen har utsett 2012 till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan 
generationerna för att lyfta fram äldres bidrag till samhället och ekonomin och ge äldre personer större 
möjlighet att delta på arbetsmarknaden. Byrån kommer att stödja Europaåret och betona arbetsmiljöns 
betydelse om människor ska kunna arbeta längre upp i åren. 

Slutligen kommer den framtida utvecklingen av byråns arbete att tas upp i en ny strategi för EU-Osha 
som ska utarbetas under 2012 och antas 2013. 

 

 

Vinnare i fototävlingen samt en jurymedlem 
Från vänster: Isa Kurt, Peter Rimmer, EU-Oshas direktör Christa Sedlatschek, Saša Kosanović och Paweł Ruda. 

http://www.oiraproject.eu/about
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/en/hw2012
http://www.healthy-workplaces.eu/en/hw2012
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=en
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=en
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