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Information om stress på arbetsplatsen på 
http://osha.eu.int/ew2002/

Inledning
Mer än en av fyra arbetstagare i Europeiska unionen utsätts för arbetsrelaterad stress. Arbetsmiljöbyrån är i färd med att utarbeta ett antal
faktablad för att hjälpa till att ta itu med arbetsrelaterad stress och vissa av dess huvudorsaker såsom trakasseri, mobbning och våld på
arbetsplatsen. I detta faktablad förklaras hur man kommer åt information om arbetsrelaterad stress och dess viktigaste orsaker på
arbetsmiljöbyråns webbplats.

Informationskällor

Webbsidor om Europaveckan
Europeiska arbetsmiljöveckan är en årligt återkommande informationskampanj
ägnad att höja medvetenheten om arbetsmiljörisker och främja användbara
goda praktiska lösningar på europeiska arbetsplatser. Veckan organiseras av
Europeiska arbetsmiljöbyrån och dess nätverk med nationella kontaktpunkter
och går av stapeln i oktober varje år. 

Temat för Europaveckan 2002 är ”förebyggande av psykosociala risker i
arbetet”. För att framhäva detta har arbetsmiljöbyrån inrättat en webbplats med
samlad information som kommer att hjälpa dig i dina förberedelser inför
Europaveckan. Webbplatsen kommer att upprätthållas som en resurs framöver.
Den finns på http://osha.eu.int/ew2002/

Webbplatsen för Europaveckan: en handledning steg för steg
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Tidskriften finns
tillgänglig på fyra språk

och skall främja
Europaomfattande

diskussioner och åtgärder mot
arbetsrelaterad stress inom

en välunderrättad
läsarkrets.

Mera
omfattande
information

tillhandahålls i
arbetsmiljöbyråns publikation
Research on Work-related

Stress (Forskning om
arbetsrelaterad stress)
som kan laddas ned

gratis.

En rapport om program,
praktik för och erfarenheter av

att hantera psykosociala
problem och arbetsrelaterad

stress presenterar fallstudier från
medlemsstater som visar hur sådana

problem lösts med framgång på
nationell, regional och lokal

nivå.

Länkar till information
om att förebygga

arbetsolyckor i fall då
arbetsrelaterad stress

kan inverka.

Ett antal
faktablad finns på alla
medlemsstaters språk.

De innehåller
sammanfattningar av

information och är särskilt
avsedda för

arbetsplatserna.

ISSN 1681-2182

Ytterligare två faktablad kommer snart att offentliggöras. En med praktiska råd åt arbetstagare om stress på
arbetsplatsen och en med en sammanfattning av en rapport om program, praxis och erfarenheter av att hantera

psykosociala frågor och arbetsrelaterad stress.

Branschinformation
finns tillgänglig. Hittills har

hälsovårdssektorn behandlats
och det finns många länkar till

information som hjälp att
minska stress och psykosociala

risker på arbetsplatsen.



Fr.o.m. November 2002 - Europeiska priset för goda praktiska arbetsmiljölösningar
Som en del av Europaveckan anordnar arbetsmiljöbyrån en årlig tävling för företag i medlemsstater som vidtagit innovativa åtgärder för att
förebygga risker på arbetsplatsen. År 2002 delas priser ut för framgångsrik prevention av arbetsrelaterad stress och psykosociala risker. Prisen
delas ut vid Europaveckans avslutningsevenemang och exemplen på god praxis publiceras av arbetsmiljöbyrån i tryck och på webben. Dessa
exempel kan motivera företag att vidta liknande åtgärder.

Information om god praxis

Information om goda praktiska arbetsmiljölösningar är ämnad åt människor på arbetsplatsen och som
hjälp att minska risker. 
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Information
om forskning om

arbetsrelaterad stress
och psykosociala
frågor finns också

tillgänglig.
Kvalitetskontrollerad
information finns att

tillgå från denna portal
till medlemsstaterna, övriga
europeiska länder och hela

världen. Informationen
finns på flera olika

språk.

En mäktig
sökmotor ger en

översikt över
tillgänglig

information.

Över-
sättningshjälp-

medel tillhandahålls
genom ett antal
direktanslutna

översättningsverk-
tyg. 

Information om stress är
uppdelad i ett antal kategorier.

Till exempel:
Riskbedömning – innehåller

handledningar för riskbedömning och
riskminimering och information om

stressprevention i vissa yrken.
Fallstudier – exempel på åtgärder som

kan vidtas på arbetsplatsen samt
rapporter om lönsamhetsanalyser i
samband med stressförebyggande

åtgärder.

Informationsutbyte
Good Practice Online Forum ger
användare möjligheten att diskutera
frågor om arbetsrelaterad stress med
varandra – de kan delge lösningar,
jämföra erfarenheter och diskutera
problem.

Ytterligare upplysningar
Arbetsmiljöbyråns webbplats finns på http://agency.osha.eu.int


