
Fördelar med en sund och säker 
arbetsmiljö genom hela arbetslivet

• En friskare, produktivare och mer motiverad 
personal som gör att organisationen kan hålla sig 
konkurrenskraftig och innovativ.

• Värdefull kompetens och erfarenhet kan behållas inom 
organisationen genom kunskapsöverföring och en 
bredare bas av kunskap och färdigheter.

• Sjukdom och annan frånvaro minskar, vilket sänker 
kostnaderna för sjukfrånvaro för organisationen och 
förbättrar produktiviteten.

• Personalomsättningen minskar.

• En mer positiv arbetsmiljö som uppmuntrar anställda 
i alla åldrar att nå sin fulla potential.

Arbetsmiljön angår alla. 
Bra för både dig och din verksamhet.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) bidrar till att göra  bidrar till att göra 
Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats 
att arbeta på. EU-OSHA inrättades av EU 1994 och har sitt att arbeta på. EU-OSHA inrättades av EU 1994 och har sitt 
säte i Bilbao, Spanien. Byrån gör undersökningar, tar fram Bilbao, Spanien. Byrån gör undersökningar, tar fram 
och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk information och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk information 
om arbetsmiljöfrågor och arbetar genom ett nätverk av om arbetsmiljöfrågor och arbetar genom ett nätverk av 
organisationer över hela Europa för att få till stånd förbättrade organisationer över hela Europa för att få till stånd förbättrade 
arbetsförhållanden.

EU-OSHA driver också tvååriga kampanjer för EU-OSHA driver också tvååriga kampanjer för ett hälsosamt 
arbetsliv, som stöds av EU:s institutioner och de europeiska , som stöds av EU:s institutioner och de europeiska 
arbetsmarknadsparterna och som samordnas på nationell arbetsmarknadsparterna och som samordnas på nationell 
nivå genom byråns nätverk av kontaktpunkter. 2016–2017 nivå genom byråns nätverk av kontaktpunkter. 2016–2017 
års kampanj, En sund och säker arbetsmiljö genom En sund och säker arbetsmiljö genom 
hela arbetslivet, syftar till att hjälpa arbetsgivare att , syftar till att hjälpa arbetsgivare att 
möta utmaningarna med en åldrande personal och höja möta utmaningarna med en åldrande personal och höja 
medvetenheten om hur viktigt det är med en hållbar medvetenheten om hur viktigt det är med en hållbar 
arbetsmiljö under de anställdas hela arbetsliv.
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Att främja ett hälsosamt 
åldrande på arbetsplatsen 
innebär att se till att 
arbetstagarna mår bra, arbetar 
bra och åldras bra.

En sund 
och säker 

arbetsmiljö 
genom hela 

arbetslivet
Att främja ett hållbart arbetsliv

www.healthy-workplaces.eu
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Vem kan delta?

Både organisationer – oavsett storlek och bransch – och 
enskilda personer uppmuntras att delta i kampanjen En sund 
och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet. Kampanjen 
är öppen för

• alla arbetsgivare inom offentlig och privat sektor,
• chefer, arbetsledare och arbetstagare,
• fackföreningar och skyddsombud,
• personer som arbetar med arbetsmiljö- och personalfrågor,
• arbetsgivar- och branschorganisationer,
• alla organisationer och enskilda personer som vill arbeta för 

att förbättra arbetsmiljön.

Kampanjen
Arbete är en del av lösningen – inte problemet – för 
Europas åldrande arbetskraft. Att arbeta är ofta bra 
både för den fysiska och den psykiska hälsan. Att främja 
ett hållbart arbetsliv och ett hälsosamt åldrande bidrar 
som regel till en friskare och mer motiverad personal, 
lägre personalomsättning, minskad frånvaro och ökad 
produktivitet i företaget.

Den här kampanjen höjer medvetenheten om hur viktigt 
det är att arbetsmiljöfrågorna hanteras på ett bra sätt 
genom hela arbetslivet och att arbetet anpassas till 
individens förmåga – såväl i början av en arbetstagares 
karriär som i slutet. Genom att vara aktiv i arbetsmiljöfrågor 
och ta hänsyn till och hantera mångfalden bland 
arbetstagarna kan man uppnå ett hälsosamt åldrande på 
arbetsplatsen, med medarbetare som går i pension med 
hälsan i behåll.

2016–2017 års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv har 
följande mål:

• Att främja en hållbar arbetsmiljö och ett hälsosamt 
åldrande och att framhålla vikten av förebyggande 
insatser genom hela arbetslivet.

• Att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare (inbegripet små 
företag och mikroföretag) genom att tillhandahålla 
information och verktyg för att hantera arbets-
miljöfrågorna mot bakgrund av en åldrande personal.

• Att främja utbytet av information och goda exempel
inom det här området.

Viktiga datum

Kampanjen inleds: april 2016

Europeiska arbetsmiljöveckor: oktober 2016 
och oktober 2017

Europeiska utmärkelsen för goda exempel på 
arbetsmiljöåtgärder: april 2017

Toppmöte för ett hälsosamt arbetsliv:
november 2017

En sund och säker arbetsmiljö 
är en förutsättning för ett 
hållbart arbetsliv.

Ett förebyggande arbete 
genom hela arbetslivet 
är en nyckelfaktor för att 
möta utmaningarna med en 
åldrande personal.

Hur kan du vara med?

Du kan medverka i kampanjen genom att

• sprida och publicera kampanjmaterial för att bidra till ökad 
medvetenhet om arbetsmiljöfrågor,

• organisera aktiviteter och evenemang som kurser, 
konferenser och tävlingar,

• använda och marknadsföra de praktiska verktyg för 
åldershantering som finns tillgängliga,

• delta i tävlingen om Europeiska utmärkelsen för goda 
exempel på arbetsmiljöåtgärder,

• delta i de europeiska arbetsmiljöveckorna 2016 och 2017,
• bli en officiell eller nationell kampanjpartner,
• hålla dig uppdaterad genom vår närvaro i sociala medier 

och följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn med mera.

Mer information och resurser

På kampanjens webbplats (www.healthy-workplaces.eu/
sv) hittar du mer information och kan ladda ner resurser 
som

• kampanjguiden för En sund och säker arbetsmiljö 
genom hela arbetslivet,

• en ny e-guide om arbetsmiljöarbete mot bakgrund av en 
åldrande arbetskraft,

• fakta, siffror och infografik,
• en Napo-film,
• marknadsföringsmaterial.

Följ oss på Twitter #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy-workplaces.eu/sv
http://www.healthy-workplaces.eu/sv



