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Efter ännu ett år av utmaningar och resultat kan EU-Osha se tillbaka på många höjdpunkter under 2015. 
De första resultaten publicerades från EU-Oshas flaggskeppsprojekt – andra omgången av den 
europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2). Ett nytt verktyg för 
dynamisk datavisualisering lanserades, med vars hjälp användarna kan titta närmare på Esener-
uppgifterna. Stora insatser gjordes även inom Europaparlamentets projekt ”Säkra och hälsosamma 
arbetsplatser för alla åldrar”. Resultaten av projektet har inlemmats i 2016–2017 års kampanj för ett 
hälsosamt arbetsliv. 2015 var dessutom ett särskilt framgångsrikt år för EU-Oshas interaktiva 
webbverktyg för riskbedömning (OiRA). En utvärdering av projektet visade på höga nivåer av 
tillfredsställelse, och det tilldelades en utmärkelse för bästa praxis i tävlingen European Public Sector 
Award (Epsa). Prisceremonin i samband med Europeiska utmärkelsen för goda exempel på 
arbetsmiljöåtgärder och toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv var viktiga händelser under året. Vidare 
inleddes förberedelser inför 2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela 
arbetslivet.  

 

1 Att förutse förändringar 
I en tid som präglas av ständiga arbetslivsförändringar 
har det blivit allt viktigare att kunna förutse dessa 
förändringar och identifiera de nya och framväxande 
risker som de kan medföra för arbetsmiljön. För att bidra 
till detta arbete genomför EU-Osha storskaliga 
prognosstudier där man använder sig av scenarioanalys 
för att identifiera risker på lång sikt. Med utgångspunkt i 
två framgångsrika studier om nya och framväxande 
risker från 2014 1  offentliggjorde EU-Osha en 
anbudsinfordran för ett tvåårigt prognosprojekt om 
spridningen av IKT och förändringar kopplade till 
förläggning av arbete 2 . Kontraktet, som tilldelades i 
december 2015, kommer att löpa under tio år och 
arbetet inleddes i början av 2016. 

Förutom att bedriva forskning om framtida utmaningar på arbetsmiljöområdet är det även viktigt att 
stimulera till diskussion bland intressenter om nya och framväxande risker. I detta syfte beställde EU-
Osha under 2015 tre artiklar med expertgranskningar av olika aspekter av framtidens arbetsliv och dess 
effekter på arbetsmiljön: 1) crowdsourcing, betalt arbete som organiseras via arbetsförmedling på nätet, 
2) missbruket av prestationshöjande läkemedel, som förväntas öka på grund av alltmer tävlingsinriktade 
arbetsplatser och 3) robotteknik och utvecklingen av artificiell intelligens. I juni 2015 i Bilbao 
presenterade författarna artiklarna för de nationella kontaktpunkterna och företrädare för kommissionen. 
Presentationerna följdes av livliga diskussioner.  

I december 2015 publicerades också en rapport med en genomgång av vilka faktorer som är avgörande 
för effektiv tillämpning av resultat av prognosstudier3. Detta kommer att leda till att dessa studier får ett 
ökat genomslag och i större utsträckning integreras i beslutsfattande. 

 

                                            
 
1 Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health (OSH) risks and challenges och Foresight 

of new and emerging OSH risks associated with new technologies in green jobs. 
2 Foresight on new and emerging OSH risks associated with information and communication technologies (ICT) and work 

location by 2025. 
3 Success factors for achieving policy impact in foresight studies. 

© Europeiska unionen, 2016/Europeiska kommissionens audiovisuella 
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https://osha.europa.eu/sv/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/sv/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/sv/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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2 Fakta och siffror 
Esener 
Esener, ett av EU-Oshas flaggskeppsprojekt, är en ingående undersökning av arbetsplatser runt om i 
Europa, däribland mikroföretag och småföretag, som ger en detaljerad bild av hur arbetsmiljörisker 
hanteras. Inom ramen för Esener-2 undersöktes nästan 50 000 arbetsplatser i 36 länder. Den första 
analysen av resultaten och sammanfattningen offentliggjordes i februari respektive juni 2015, och de 
viktigaste slutsatserna presenterades vid det lettiska ordförandeskapets konferens i Riga i april.  

Med EU-Oshas nya verktyg för dynamisk datavisualisering kan användarna enkelt titta närmare på 
undersökningsresultaten. Resultaten kan filtreras utifrån företagets storlek eller sektor och visas för 
Europa som helhet eller för enskilda länder i form av kartor eller stapeldiagram. De riskfaktorer som 
enligt Esener-2 är vanligast är psykosociala risker och faktorer som leder till belastningsbesvär. 
Undersökningen visade också att riskbedömning fortfarande är det bästa sättet att motverka risker på 
arbetsplatsen, och att en hög nivå av arbetstagarmedverkan är en tillförlitlig indikator på god hantering 
av arbetsmiljöfrågor. 

 

Arbetsmiljööversikter 
Under år 2015 presenterades viktiga resultat och 
slutsatser för EU-Oshas pilotprojekt ”Säkra och 
hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar – arbetsmiljö i 
samband med en åldrande arbetskraft” för beslutsfattare, 
personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor och 
företrädare för arbetsmarknadens parter. Syftet med 
projektet är att förstå de utmaningar på 
arbetsmiljöområdet som Europas åldrande arbetskraft 
medför. Vid konferensen gavs möjlighet till återkoppling, 
expertutlåtanden och diskussioner om resultaten, så att 
ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöfrågor ska kunna 
utvecklas i hela Europa. Denna fråga är så viktig att den 

kommer att vara temat för 2016–2017 års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv – En sund och säker 
arbetsmiljö genom hela arbetslivet. 

En annan av EU-Oshas arbetsmiljööversikter är inriktad på en lika viktig målgrupp: mikroföretag och 
småföretag4. Dessa företag är nödvändiga för Europas ekonomi – de är arbetsgivare för omkring hälften 
av EU:s arbetskraft. När det gäller att hantera arbetsmiljörisker ställs de inför särskilda utmaningar. Det 
första arbetspaketet (av fyra) för detta projekt slutfördes 2015. En av de huvudsakliga slutsatserna var 
att det inte bara är ett mikroföretags eller småföretags tillgängliga resurser utan även dess bredare 
sammanhang som avgör hur framgångsrikt det är när det gäller att hantera arbetsmiljöfrågor. 

Nya arbetsmiljööversikter presenterades dessutom under 2015. Den första, om arbetsrelaterade 
sjukdomar och funktionsnedsättningar, är inriktad på tre frågor: 1) rehabilitering av arbetstagare som 
drabbats av cancer, 2) arbetsrelaterade sjukdomar orsakade av biologiska agens och 3) metoder för att 
identifiera arbetsrelaterade sjukdomar. Den andra är inriktad på arbetsmiljöbyråns viktigaste mål: att 
hjälpa beslutsfattare och forskare att förstå vilka kostnader bristfällig hantering av arbetsmiljöfrågor 
medför och vilka fördelar som kan uppnås genom bra hantering av dessa frågor. Detta är ett flerårigt 
projekt vars syfte är att åstadkomma bättre uppskattningar av kostnaderna för arbetsrelaterade 
sjukdomar, skador och dödsfall. 

 

                                            
 
4 Improving occupational safety and health in micro and small enterprises in Europe. 
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https://osha.europa.eu/sv/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sv/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/sv/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/sv/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/sv/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/sv
https://www.healthy-workplaces.eu/sv
https://osha.europa.eu/sv/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
https://osha.europa.eu/sv/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
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3 Verktyg för hantering av arbetsmiljöfrågor 
OiRA är en webbaserad plattform som användarna kan använda för att snabbt, enkelt och kostnadsfritt 
genomföra riskbedömningar. Den omfattar sektorspecifika verktyg och har tagits fram särskilt för 
mikroföretag och småföretag. En utvärdering av OiRA, som beställdes i början av 2015, visar att 
intressenterna är mycket nöjda med projektet och förväntar sig att det kommer att fortsätta att växa. Vid 
slutet av 2015 uppgick det totala antalet OiRA-verktyg till 86. Ytterligare 30 är under utveckling och nya 
verktyg för en rad olika sektorer, däribland catering-, idrotts- och scenkonstsektorn, har tillkommit. Under 
2015 lanserades även ett nytt användargränssnitt, OiRA 2.0, vilket ledde till en bättre helhetsupplevelse 
för användarna. Året avslutades storstilat genom att OiRA-projektet i november tilldelades en 
utmärkelse för bästa praxis i tävlingen European Public Sector Award (Epsa). 

Förutom OiRA utvecklas alltfler elektroniska verktyg (e-verktyg). EU-Oshas roll handlar snarare om att 
underlätta utvecklingen och främjandet av e-verktyg genom sin webbplats än om att utveckla verktygen 
i sig. Under 2015 anordnade byrån två seminarier om e-verktyg: ett om utvecklingen av applikationer 
för mobiltelefoner och ett om e-verktyg för mikroföretag och småföretag. 

 

4 Att öka medvetenheten 
Kampanjer 
EU-Oshas samarbetspartner, däribland officiella kampanjpartner, mediepartner och kontaktpunkter 
lämnade viktiga bidrag till 2014–2015 års kampanj Friska arbetsplatser förebygger stress. Över 100 
officiella kampanjpartner värvades till kampanjen för att anordna en rad olika aktiviteter, däribland 
utbildningar, workshoppar och seminarier. Dessutom hjälpte kampanjens 34 mediepartner till med att 
sprida kampanjens budskap på bred front och anordnade olika evenemang. 

Europeiska utmärkelsen för goda exempel på 
arbetsmiljöåtgärder var en av höjdpunkterna under 
2014–2015 års kampanj. Prisceremonin hölls vid det 
lettiska ordförandeskapets konferens i Riga i april 
2015. Elva organisationer mottog utmärkelser och 
ytterligare tolv uppmärksammades för förtjänstfulla 
bidrag. Dessa goda exempel visar att psykosociala 
risker kan hanteras framgångsrikt, oavsett typ av 
organisation. I samband med Europeiska 
arbetsmiljöveckan i oktober 2015 och de evenemang 
som kontaktpunkterna anordnade började man inom 
Europa tala om psykosociala risker och stress på 
arbetsplatsen. Toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv i 
november var ännu en höjdpunkt där över 300 
deltagare från hela Europa samlades för att se tillbaka 

på kampanjen, men även blicka framåt. Evenemanget tillägnades dr Eusebio Rial González (1966–
2014), som var upphovsmannen till denna kampanj.  
Benchmarking – eller utbyte av goda exempel – blir allt viktigare för EU-Oshas kampanjpartner. Det 
första benchmarkingevenemanget anordnades under 2012–2013 års kampanj och evenemanget har 
blivit alltmer framgångsrikt för varje år. I juli 2015 offentliggjorde EU-Osha en rapport om framgångsrika 
benchmarkinginitiativ5. 

                                            
 
5 Review of successful OSH benchmarking initiatives. 

Toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv, november 2015, 
tillägnades dr Eusebio Rial-González 
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https://osha.europa.eu/sv/tools-and-publications/oira
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sv
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sv/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sv/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sv/campaign-partners/media-partners
https://osha.europa.eu/sv/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/sv/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/sv/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/sv/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sv/get-involved/summit-2015
https://osha.europa.eu/sv/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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European Campaign Assistance Package (Ecap) förser 
de nationella kontaktpunkterna med praktiskt stöd i 
samband med kampanjaktivitetter. 2015 års Ecap blev 
mycket populärt. Kontaktpunkterna tog initiativ till 19 
nationella partnerskapsmöten, 65 seminarier för 
intressenter och 11 intervjuer, för att bara nämna några 
exempel. Slutligen var det några viktiga saker som 
skedde för första gången i samband med denna kampanj: 
nyhetsbrev om kampanjen med information och nyheter 
om kampanjaktiviteter började ges ut varannan månad 
och sociala medier användes framgångsrikt för att främja 
kampanjen @EUmanagestress. Vid slutet av kampanjen 
hade @EU_OSHA 14 000 följare på Twitter. 

Förberedelserna inför 2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet 
var långt framskridna. Syftet med denna kampanj om Europas åldrande arbetskraft är att främja ett 
hållbart arbetsliv för alla åldrar.  

 

Aktiviteter för ökad medvetenhet 
I oktober 2015 presenterades Ett hälsosamt 
arbetslivs filmpris vid DOK Leipzig för sjunde året 
i rad. Två vinnare utsågs. Den första, 
dokumentären ”Work for One Day” av Rita 
Bakacs, handlar om endagsjobb och den 
förlamande effekten av hårt arbete, låg lön och 
avsaknad av trygghet. Den andra, den animerade 
filmen ”Automatic Fitness” av Alejandra Tomei 
och Alberto Couceiro, är en cynisk satir om synen 
på ”personal” i den moderna arbetsmiljön där för 
mycket arbete står i bjärt kontrast till villkoren med 
osäkra arbeten. 

Napo hade också en central betydelse i EU-
Oshas arbete för att öka medvetenheten 2015. En 
ny film om risker kopplade till el, Napo i … farliga 
situationer, producerades och den nya webbplatsen för Napo lanserades, vilket gjorde det mycket 
enklare att ladda ned filmer och scener. Efter tre års utveckling av Napo för lärare, en webbaserad 
verktygslåda med lektionsplaner och resurser som baseras på Napofilmerna, anordnade EU-Osha en 
extern utvärdering. Utvärderingen visade att de nationella kontaktpunkterna och användarna var mycket 
nöjda med kvaliteten på resurserna, men att vissa förbättringar behövdes i fråga om att sprida 
verktygslådan. 

Avslutningsvis anordnades en rad evenemang under 2015. På Europadagen ställde EU-Osha upp en 
monter för att kunna prata med människorna i Bilbao om arbetsmiljöfrågor. EU-Osha deltog i en rad 
olika evenemang, däribland den 31:a internationella arbetsmiljökongressen (Icoh) i Seoul, den trettonde 
kongressen för Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) i Paris och den internationella kongressen 
och mässan A+A vid slutet av oktober i Düsseldorf. 

 

Ökad kunskap genom nätverkande 
OSHwiki är EU-Oshas flerspråkiga webbplattform som användare kan använda sig av för att dela 
arbetsmiljörelaterade kunskaper och nätverka online. Syftet är att tillhandahålla en tillgänglig och 
tillförlitlig informationskälla som snabbt kan uppdateras eller översättas av OSHwiki-skribenterna. 
Endast godkända skribenter får skriva artiklar. Efter lanseringen av OSHwiki under 2014 var målet för 
2015 att utöka kunskapsbasen genom att via sociala medier marknadsföra OSHwiki och locka till sig 

Evenemang för utbyte av god praxis i Bryssel den   
5–6 mars 2015 

Filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv” presenterades vid 
DOK Leipzig 
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https://www.healthy-workplaces.eu/sv
https://osha.europa.eu/sv/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://osha.europa.eu/sv/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/sv/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/sv/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/sv
https://www.napofilm.net/sv/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/sv/tools-and-publications/oshwiki
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nya skribenter. Som ett resultat av detta offentliggjordes nya artiklar medan befintliga artiklar 
redigerades och översattes. Antalet besök till OSHwiki ökade kraftigt. 

 

Nätverkande och verksamhetskommunikation 
Under 2015 genomförde styrelsen och byrån åtgärder för att möjliggöra mer långtgående planering, 
däribland en omorganisation av mötesschemat för att bättre anpassa det till planerings- och 
rapporteringscykeln för EU-Oshas verksamhet. Några av de övriga beslut som fattades handlade om 
antagandet av förvaltningsplanen för 2016, temat för 2018–2019 års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv 
(som kommer att vara inriktad på farliga ämnen) och genomförandet av ytterligare åtgärder för att 
förhindra bedrägeri och intressekonflikter. 

På EU-nivå fortsatte EU-Osha att samarbeta med parlamentet och kommissionen, lämnade synpunkter 
på arbetsmiljöfrågor och bidrog till branschkommittéer för social dialog samt tillhandahöll stöd och hjälp 
till rådet. Arbetsmiljöbyrån hade även ett nära samarbete med europeiska arbetsmarknadsparter. 
Exempelvis deltog EU-Osha i och marknadsförde en workshop om genus och hållbart arbete vid 
Europeiska fackföreningsinstitutets konferens om kvinnors hälsa och arbete som anordnades i mars.  

I juni lanserades EU-Oshas nya 
webbplats. Förutom ett nytt fräscht 
utseende och en ny känsla är den nya 
webbplatsen enklare att navigera på 
och enklare att använda på mobila 
enheter.I slutet av 2015 uppgick antalet 
besökare till över 2,5 miljoner. En ny 
strategi för kundhantering, som var 
under utveckling 2015, kommer att 
knyta an till webbplatsen. Genom 
sociala medier kunde EU-Osha nå ut till 
fler än någonsin tidigare. Antalet följare 
och ”gillare” ökade stadigt. 

Inom ramen för instrumentet för 
föranslutningsstöd har EU-Osha i mer än tio år arbetat med kontaktpunkterna för arbetsmiljöfrågor i 
Turkiet och andra länder och territorier på västra Balkan för att förbereda dem för integrering i EU-Oshas 
system. Efter ett årslångt uppehåll undertecknades ett nytt avtal i november 2015. På så sätt kunde EU-
Osha fortsätta att tillhandahålla ekonomiskt och praktiskt stöd under 2016.  

EU-Oshas tvååriga projekt inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken slutfördes i januari 2016. 
Under de två år som projektet har pågått har EU-Osha på ett värdefullt sätt bidragit till utvecklingen av 
system för arbetsmiljöfrågor i länderna inom det södra och östra partnerskapet. Genom sitt arbete har 
man främjat upprättande av kontaktpunkter, kapacitetsuppbyggnad, delning av god praxis och 
översättning av viktigt material till flera olika språk.  
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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  

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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