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År 2016 var ett viktigt år för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), då vi arbetade med att sprida 
budskapen från flera flaggskeppsprojekt. Detta omfattade bland annat den andra europeiska 
företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2) och ett stort projekt som beställts 
av Europaparlamentet: ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar – arbetsmiljö i samband 
med en åldrande arbetskraft”. 

Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2016–2017 hade ett mycket framgångsrikt år, då vi införde en 
användarvänlig e-guide och ett verktyg för datavisning. Allt detta har varit möjligt tack vare EU-Osha-
personalens hårda arbete och engagemang och det enorma stödet från våra nationella kontaktpunkter 
och kampanjpartner. 

 

1 Att förutse förändringar 
I mars 2016 startade EU-Osha ett nytt tvåårigt projekt: 
Foresight on new and emerging occupational safety and 
health risks associated with information and communication 
technologies and work location by 2025 (Prognos om nya 
och framväxande arbetsmiljörisker i samband med 
informations- och kommunikationsteknik och arbetets 
förläggning fram till 2025). Tanken med projektet är att 
undersöka hur utvecklingen av informations- och 
kommunikationsteknik och arbetets förläggning kommer att 
påverka arbetsmiljön. Projektet syftar till att stimulera 
diskussioner om möjliga policyer och åtgärder och 
resultaten kommer att fungera som underlag för beslutsfattare och arbetsmarknadsparter på EU-nivå 
och nationell nivå. 

Författarna till tre expertgranskningsartiklar som beställts av EU-OSHA om crowdsourcing, robotteknik 
och prestationshöjande läkemedel, presenterade sina skrifter vid ett seminarium för EU-Oshas styrelse 
i januari 2016. Ytterligare två expertgranskningsartiklar beställdes om 3D-tryckning och programvara för 
övervakning av anställda. De kommer att publiceras senare under 2017. 

 
2 Fakta och siffror 
2.1 Esener 
Den andra Esener-undersökningen omfattade nästan 50 000 arbetsplatser i 36 länder under 2014. En 
översiktsrapport publicerades i mars 2016, och resultaten från de två uppföljningsstudierna 1 
presenterades vid plenarsammanträdet för Europeiska kommissionens rådgivande kommitté för 
arbetsmiljöfrågor i november 2016. Ytterligare två uppföljningsstudier om 1) hantering av psykosociala 
risker, och 2) praxis för att hantera arbetsmiljöfrågor inleddes 2016, och resultaten kommer att 

                                            
 
1 Arbetstagarmedverkan i arbetsmiljöarbetet, med en huvudrapport, en sammanfattning och sju landrapporter samt en 

gemensam analys av tre omfattande arbetsmiljöundersökningar: Esener-2, LFS 2013 ad hoc-modul om arbetsplatsolyckor 
och andra arbetsrelaterade problem och den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS), publicerades i form 
av en huvudrapport och en sammanfattning. 

© EU-OSHA, Shutterstock/science photo 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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publiceras 2018. Resultaten från Esener-2 presenterades vid evenemang på nationell och internationell 
nivå. Ett av de sista projekten kommer att vara en utvärdering av Esener-2, som kommer att fungera 
som underlag till utvecklingen av Esener-3 tidigt 2019. 

2.2 Arbetsmiljööversikter 
Det treåriga pilotprojektet Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar – arbetsmiljö i samband 
med en åldrande arbetskraft slutfördes under 2016. Det huvudsakliga syftet med projektet var att 
undersöka hur arbetsmiljön kan förbättras i samband med utmaningen med en åldrande arbetskraft och 
bidra till den politiska utvecklingen på detta område. De viktigaste resultaten i rapporten finns i Säkra 
och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar – Slutlig övergripande analysrapport. 

De inledande resultaten från ett treårigt projekt med målsättningen 
att identifiera effektiva politiska åtgärder, strategier och praktiska 
metoder för hantering av arbetsmiljöfrågor, särskilt hos 
mikroföretag och små företag, publicerades 2016. Rapporten, 
Bakgrund och arrangemang för arbetsmiljö i mikro- och 
småföretag i EU – Sesame-projektet, bekräftar betydelsen av 
mikroföretag och små företag för EU:s ekonomi, men lyfter även 
fram problem i fråga om arbetstagarnas säkerhet och hälsa och 
visar på de faktorer som bidrar till en bristfällig hantering av 
arbetsmiljöfrågor hos små företag. Ytterligare en rapport om de 
perspektiv som anställda vid och ägare till mikroföretag och små 

företag har kommer att publiceras 2017. 

Arbetet med projekten inom ramen för arbetsmiljööversikten om arbetsrelaterade sjukdomar och 
funktionsnedsättningar fortsatte under 2016. Litteraturöversikten för det första projektet, Rehabilitation 
and return to work after cancer, publicerades i samband med Världscancerdagen den 4 februari 2017. 
Litteraturöversikterna för de övriga projekten2 kommer att publiceras senare under 2017. 

Ett annat projekt inom arbetsmiljööversikten, Costs and benefits of 
occupational safety and health, syftar till att uppskatta 
arbetsmiljöarbetets värde för samhället, för att hjälpa politiska 
beslutsfattare, forskare och mellanhänder att fatta välgrundade 
beslut om politiska åtgärder och praxis på arbetsmiljöområdet. Den 
första rapporten om översikten av datakällorna, Uppskattning av 
kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och ohälsa: En analys av 
europeiska datakällor, publicerades 2016. Den första delen av 
projektets andra fas inleddes 2016. Ett verktyg för datavisning 
kommer att introduceras senare under 2017, följt av en mer 
avancerad kostnadsmodell. 

 

                                            
 
2 Särskilda arbetsrelaterade sjukdomar som orsakas av biologisk agens samt metoder för att identifiera arbetsrelaterade 

sjukdomar via indikator- och varningssystem. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
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://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
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3 Verktyg för hantering av arbetsmiljöfrågor 
OiRA är EU-Oshas viktigaste webbaserade plattform, som ger europeiska företag tillgång till 
kostnadsfria interaktiva webbverktyg för att göra riskbedömningar av arbetsplatsen. Verktygen är 
skräddarsydda till olika branschers specifika behov och till olika nationella sammanhang. OiRA-
webbplatsen omarbetades 2016 för lansering i januari 2017. Till slutet av 2016 hade över 100 OiRA-
verktyg publicerats och fler än 50 000 riskbedömningar utförts med hjälp av dessa verktyg. OiRA-
gemenskapen spelar en avgörande roll för projektets framgångar. Under 2016 arbetade EU-Osha och 
OiRA-gemenskapen tillsammans för att öka medvetenheten om OiRA. EU-Osha utformade även en 
verktygslåda för att ytterligare lyfta fram betydelsen av OiRA. Verktygslådan kommer att lanseras under 
2017 och bidra till att bredda OiRA:s räckvidd i Europa. 

EU-Osha kommer även att stödja utvecklingen och främja användningen av andra e-verktyg på 
arbetsmiljöområdet. I detta sammanhang hölls en workshop om e-verktyg i Bilbao i september 2016. 
Experter presenterade olika ämnen, allt från översikter av e-verktyg till hur man med bara fem enkla 
handgrepp skapar en mobilapp! Ett ytterligare seminarium om e-verktyg planeras till september 2017. 
Seminariet kommer att handla om farliga ämnen, som är temat för kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 
2018–2019. 

 

4 Att öka medvetenheten 
4.1 Kampanjer 
Utvärderingen av kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2014–2015: Friska arbetsplatser förebygger 
stress visade att den var mer framgångsrik än den föregående kampanjen och att den blev en verklig 
katalysator för förändring på det här området. EU-Osha kommer att arbeta vidare med vissa frågor, t.ex. 
öka möjligheterna till att anpassa kampanjmaterial till de nationella sammanhangen, och kommer att 
utnyttja lärdomarna från denna kampanj i utformningen av kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2018–
2019. 

Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2016–2017: En sund 
och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet lanserades 
officiellt den 15 april 2016. Den fokuserar på vikten av 
riskförebyggande för ett hållbart yrkesliv. 

EU-Oshas nätverk av nationella kontaktpunkter är ryggraden 
i alla kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv, eftersom de 
samordnar kampanjerna på nationell nivå. De nationella 
kontaktpunkterna anordnar många olika kampanjaktiviteter, 
t.ex. evenemang och medie- och PR-aktiviteter, och tack 
vare deras ansträngningar har kampanjen visat varför sunda 
och säkra arbetsplatser är avgörande för arbetstagare i alla 
åldrar. 

Kampanjen stöddes av en stor mängd material, bland annat 
ett kampanjpaket på 25 språk. I slutet av december hade cirka 800 000 delar av kampanjmaterialet 
distribuerats. Kampanjprodukterna omfattade bland annat E-guiden En sund och säker arbetsmiljö 

Lansering av kampanjen En sund och säker 
arbetsmiljö genom hela arbetslivet, Bryssel, april 2016. 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
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genom hela arbetslivet och det webbaserade verktyget för datavisning, Säkra och hälsosamma 
arbetsplatser för alla åldrar, där användarna interaktivt kan söka och läsa information. 

Under Europeiska arbetsmiljöveckan den 24–28 oktober anordnades hundratals evenemang runtom i 
Europa för att främja kampanjbudskapen. Tillsammans med en av våra kampanjmediepartner, PPE.org, 
arrangerade EU-Osha en Twitter-chatt live, och det fanns möjlighet för kampanjmediepartner att 
intervjua Dr Christa Sedlatschek. 

Kampanjen lockade över 100 officiella kampanjpartner och 34 kampanjmediepartner. Våra officiella 
kampanjpartner anordnade ett antal evenemang under 2016, bland annat evenemang för utbyte av 
goda exempel vid Ideal Standard och Lego. De bildade även en styrgrupp för officiella kampanjpartner 
för ett hälsosamt arbetsliv, vars syfte är att utveckla och främja utbyte av goda exempel samt ömsesidigt 
lärande. 

Reklam för kampanjen gjordes via sociala medier (#EUhealthyworkplaces), nyheter och nyhetsbrev om 
kampanjen. 

Nedräkningen till 2018–2019 års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv: Healthy Workplaces Manage 
Dangerous Substances är nu på gång. 

4.2 Aktiviteter för ökad medvetenhet 
I november 2016 presenterades Ett hälsosamt arbetslivs filmpris vid DOK Leipzig. Vinnaren blev Jakob 
Schmidt för sin film Att vara lärare (Zwischen den Stühlen). Filmen är en känsloladdad historia om tre 
unga lärares första erfarenheter av att arbeta i skolan, och berättas på ett lyhört sätt och med sinne för 
humor. Filmens beskrivning av de psykosociala risker som unga lärare utsätts för ger dock tittaren 
mycket att fundera över. Filmen kommer att undertextas på 13 språk och distribueras som dvd-skiva till 
de nationella kontaktpunkterna. 

Ingen kampanj för ett hälsosamt arbetsliv är komplett 
utan en Napo-film. En ny film, Napo i ... Mot en hälsosam 
framtid, lanserades för att främja huvudbudskapen för 
2016–2017 års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv. 
Verktygslådan Napo for Teachers var fortsatt populär 
under 2016, och finns nu på tjeckiska. 

EU-Osha anordnade ett antal evenemang under året, 
och firade bland annat Europadagen den 9 maj. Vi stod 
också värd för en workshop vid det 19:e European Health 
Forum Gastein i september, och deltog i den 12:e 
världskonferensen om förebyggande av skador och 

främjande av säkerhet i Tammerfors, som även den hölls i september. EU-Osha deltog i den 12:e 
världskonferensen om förebyggande av skador och främjande av säkerhet i Prag och i det slovakiska 
EU-ordförandeskapets konferens i Bratislava, båda i oktober. EU-organens forum, som hölls i Bryssel i 
december, sammanförde EU-organ, intressenter och politiska beslutsfattare för diskussioner på hög 
nivå. 

 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
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5 Ökad kunskap genom nätverkande 
OSHwiki är EU-Oshas flerspråkiga webbaserade samverkansplattform, där användarna kan skapa och 
dela med sig av kunskap om arbetsmiljöfrågor på webben. Under 2016 gjorde EU-Osha PR för OSHwiki-
webbplatsen för att bredda gemenskapen och utöka kunskapsbasen. Nya artiklar publicerades och 
befintliga artiklar redigerades och översattes. Till följd av en genomförbarhetsstudie om framtiden för 
OSHwiki arbetar EU-Osha nu med att utforma en långsiktig strategi för plattformen. 

Under 2016 inriktades EU-Oshas andra aktiviteter för ökad kunskap genom nätverkande främst på 
åtgärder på området arbetsrelaterad cancer genom att öka medvetenheten och utbyta goda exempel. 
EU-Osha förde ett nära samarbete med fem europeiska partner för att utarbeta färdplanen om 
cancerframkallande ämnen, till stöd för det avtal som ingicks den 25 maj 2016. Färdplanen följer de 
föreslagna ändringarna av direktivet om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för 
carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (2004/37/EG), vars syfte är att minska arbetstagarnas 
exponering för cancerframkallande ämnen. EU-Osha bidrog även till Europeiska kommissionens arbete 
med att se över direktivet, genom att delta i möten och videokonferenser. 

 

6 Nätverkande och verksamhetskommunikation 
Under sina sammanträden under 2016 enades styrelsen om att förnya direktörens kontrakt i ytterligare 
fem år, och beslutade att presidiet ska fungera som OiRA:s styrkommitté. EU-Oshas olika rådgivande 
grupper diskuterade många viktiga frågor, bland annat de nationella kontaktpunkternas roll i 
kommunikations- och kampanjarbetet (den rådgivande gruppen om kommunikation och pr) och 
strategin för 2018–2019 års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv (den rådgivande gruppen om 
kommunikation och pr och den rådgivande gruppen om arbetsmiljökunskap). 

På europeisk nivå fortsatte EU-Osha att utveckla sina förbindelser med Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen, genom att tillhandahålla rådgivning i arbetsmiljöfrågor och delta i de 
sektoriella kommittéerna för social dialog. Genom att delta i sammanträden i Europaparlamentets 
utskott för sysselsättning och sociala frågor stod arbetsmiljöbyrån i regelbunden kontakt med 
parlamentsledamöterna och ökade medvetenheten om sitt arbete. EU-Osha upprätthöll även sina nära 
arbetsrelationer med arbetsmarknadens parter och Eurofound. 

För att uppnå sina mål förlitar sig EU-Osha bland annat på sina partnerskap med de nationella 
kontaktpunkterna och Enterprise Europe Network (EEN). Arbetsmiljöambassadörer från EEN deltog för 
första gången i det sista mötet för de nationella kontaktpunkterna under 2016. Inom ramen för sina 
kommunikationspartnerskap samarbetar EU-Osha med EEN för att främja en bra arbetsmiljö ute i 
medlemsstaterna. Antalet arbetsmiljöambassadörer från EEN ökade betydligt under 2016 – från 17 år 
2015 till 28 år 2016. 

När det gäller EU-Oshas närvaro på webben visade vi återigen starka resultat under 2016: alla våra 
webbsidor hade över 2,4 miljoner besökare, och EU-Oshas närvaro i sociala medier fortsatte också att 
öka på alla plattformar (Twitter, Facebook, LinkedIn och YouTube) – Twitter ökade till exempel med 
19 % jämfört med 2015. Abonnenterna på OSHmail, EU-Oshas nyhetsbrev på webben, ökade även till 
över 73 000. 

EU-Osha har sex nationella kontaktpunkter i länderna på västra Balkan och i Turkiet för att stödja deras 
integration i den europeiska trepartsstrukturen på arbetsmiljöområdet. Vårt arbete med dessa länder 
stöds av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA). Detta ledde till att bara under 2016 kunde över 

https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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200 yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet och arbetsmarknadsparter delta i utbildningskurser, 
workshoppar och seminarier. Detta viktiga informationsutbyte har i sin tur förbättrat förståelsen för 
europeisk arbetsmiljöpraxis och den sociala dialogen i regionen. 
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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/


Sammanfattning – Årsrapport 2016 

 Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-OSHA 9 

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska arbetsmiljöbyrån  

C/Santiago de Compostela 12 
48003 Bilbao, SPANIEN 
Тfn +34 944358400 
Fax +34 944358401 
E-postadress: 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, balanserad 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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