
Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-Osha
Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

Att göra Europa till en säkrare, hälsosammare 
och produktivare plats att arbeta på

Europeiska arbetsmiljöbyrån
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Med hjälp av våra 
partner arbetar vi 

hårt för att förbättra 
kunskaperna och 

medvetenheten om 
risker på arbetsplatsen 

liksom för att öka 
engagemanget för 

arbetsmiljöfrågor i hela 
Europa.
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Välkommen
Vi arbetar aktivt 

med att främja 
hälsa och säkerhet 

på arbetsplatsen för 
att förbättra arbets

förhållandena och öka 
produktiviteten.
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Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-Osha

Alla har en grundläggande 
rätt till säkra och hälsosamma 
arbetsförhållanden. Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU‑Osha) 
har i  uppdrag att bidra till att 
göra Europa till en säkrare, 
hälsosammare och produktivare 
plats att arbeta på.

Varje år dör mer än 4  000 per -
soner på grund av arbetsrela- 
te rade olyckor och mer än tre 

miljoner arbetstagare drabbas av någon form av allvarlig 
arbetsplatsolycka. Samtidigt uppger 25  procent av 
arbetstagarna att arbetet har en i huvudsak negativ inverkan 
på deras hälsa. Kostnaderna för arbetstagare, företag 
och EU:s medlemsstater uppskattas till cirka 3  procent av 
bruttonationalprodukten (BNP).

Arbetsmiljöfrågor är mer än någonsin ett viktigt och 
fängslande politikområde. Mot bakgrund av nya risker och 
arbetsområden som växer fram, demografiska förändringar 
och Europas reaktion på den ekonomiska krisen, är behovet 
av ett bra arbetsmiljöarbete – som skyddar arbetstagarna 
och ökar företagens lönsamhet – alltmer angeläget.

För att ta ett exempel: allteftersom pensionsåldern höjs 
i många länder i hela EU ökar efterfrågan från beslutsfattare 
och företag på praktisk information om hur man kan hjälpa 
människor att arbeta längre med upprätthållen säkerhet 
och hälsa ända fram till pensioneringen.

I ekonomiskt svåra tider behöver vi lyfta fram de 
företagsekonomiska vinsterna med bra arbetsmiljöstrategier, 
särskilt för mindre företag. Mikro- och småföretag är en 
viktig del av Europas ekonomi och de upplever ofta att de 
saknar resurser för att genomföra arbetsmiljöåtgärder. Det 
finns dock alltmer som tyder på att de utgifter som satsas 
på förbättrad arbetsmiljö betalar sig med råge i  form av 
ökad produktivitet och kostnader som undviks. Att skydda 
arbetstagare mot säkerhets- och hälsorisker är därmed inte 
bara en skyldighet, utan också en god investering.

EU-Osha samarbetar med statliga myndigheter, 
arbetstagarrepresentanter och små och stora företag, i  en 
gemensam strategi för att främja god arbetsmiljö i  hela 
Europa. Vi strävar efter att utföra vårt arbete på ett effektivt, 
öppet och ansvarsfullt sätt.

I enlighet med EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 
och Europa 2020-strategins mål att omvandla EU till en smart 
och hållbar ekonomi för alla har arbetsmiljöbyrån tagit fram sitt 
fleråriga strategiska program för 2014–2020 för att se till att vi 
har ett tydligt fokus för våra ansträngningar. Vi har identifierat 
följande sex prioriteringar:

1. Att förutse förändringar och nya och framväxande risker 
genom att arbeta med prognoser.

2. Fakta och siffror – att samla in och sprida information, till 
exempel genom företagsundersökningen Esener.

3. Att utveckla verktyg för att kunna hantera 
arbetsmiljöfrågor på ett bra sätt, som det interaktiva 
webbverktyget för riskbedömning (OiRA).

4. Att öka medvetenheten, bland annat genom 
kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv.

5. Att utbyta kunskap genom nätverkande, främst genom 
utvecklingen av det webbaserade uppslagsverket 
OSHwiki.

6. Att främja nätverkande (både på strategisk och på 
operativ nivå) och företagskommunikation.

Med dessa mål som utgångspunkt och med hjälp av våra 
partner arbetar vi hårt för att förbättra kunskaperna och 
medvetenheten om risker på arbetsplatsen liksom för att öka 
engagemanget för arbetsmiljöfrågor i hela Europa.

Dr Christa Sedlatschek, direktör
Europeiska arbetsmiljöbyrån
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Att förutse 
förändringar
Hur ser framtiden ut för 

Europas arbetstagare 
och arbetsgivare? Vi 
förebygger morgon

dagens arbetsmiljörisker 
genom att identifiera 

dem idag.
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Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-Osha

Inom EU‑Osha vet vi hur viktigt det är att tänka framåt. 
Arbetslivet förändras och nya risker uppstår, och en av 
våra viktigaste uppgifter är att förse beslutsfattare och 
forskare med information som kan hjälpa dem att vidta 
lämpliga och effektiva åtgärder i rätt tid.

Teknisk innovation, demografiska förändringar och sociala 
förändringar kan ha betydande inverkan på arbetsmiljön 
och ge upphov till nya risker. Med tanke på att 45  procent 
av arbetstagarna i EU uppger att de har påverkats av sådana 
förändringar är det uppenbart att vi behöver se framåt 
i  tiden. Vid Europeiska arbetsmiljöbyråns riskcentrum 
förutser man och forskar kring nya och framväxande 
arbetsmiljörisker för att få fram trovärdig information av 
god kvalitet som kan hjälpa beslutsfattare, forskare och 
arbetsplatsrepresentanter att vidta lämpliga åtgärder och 
göra rätt prioriteringar.

Byrån gör prognoser för att kunna identifiera och hitta 
lösningar på framtida arbetsmiljöutmaningar. Större 
prognosprojekt genomförs under två år, med en ettårig 
översynsperiod. Prognosarbetet omfattar

· undersökande litteraturöversyn,

· intervjuer, fokusgrupper, workshoppar och 
webbaserade undersökningar, med deltagande av 
nyckelexperter,

· moduler för scenarioanalys.

Europeiska arbetsmiljöbyråns syfte är inte enbart att 
identifiera nya och framväxande risker, utan också att 
förse beslutsfattare och yrkesverksamma med underlag 
för fastställandet av prioriteringar, verktyg för att hantera 
arbetsmiljöfrågor samt idéer om hur man kan omsätta 
resultaten i politiska åtgärder.

GRÖNA JOBB
Arbetsmiljöbyråns första prognosprojekt var inriktat på 
miljösektorn, som är en relativt ung och snabbväxande 
sektor. Det innebär att det finns viss brist på information om 
potentiella risker och att arbetskraften är relativt oerfaren, 

vilket ökar risken för olyckor och ohälsa. I prognosprojektet 
undersöktes de faktorer som kan förväntas påverka de 
gröna jobben, såsom det ekonomiska klimatet, samhällets 
ökade fokus på ”gröna värden” och takten i  den tekniska 
utvecklingen. Man identifierade några viktiga potentiella 
riskområden, bland annat vindkraft, energieffektiva 
byggnader och småskalig solenergi, och följde upp detta 
med praktisk information och verktyg för att underlätta 
förebyggandet av risker.

https://osha.europa.eu/sv/topics/green-jobs
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Fakta och 
siffror

Vi arbetar med att ta 
fram högkvalitativ 

forskning och 
dagsaktuell 

information som 
kan hjälpa dig att 

prioritera och planera 
förebyggande.
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Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-Osha

Beslutsfattare måste ha tillgång till välgrundade och 
tillförlitliga fakta och siffror. Vi ger dem en korrekt och 
heltäckande bild av aktuella arbetsmiljörisker. Vi erbjuder 
också uppdaterad, praktisk information om hur dessa 
risker kan förebyggas och hanteras.

Det gör vi genom att initiera, samla och publicera ny 
vetenskaplig forskning om arbetsmiljörisker, men också 
genom att bevaka, jämföra och analysera statistiska uppgifter 
från olika källor över hela Europa. Den information vi 
tillhandahåller hjälper forskare och beslutsfattare att avgöra 
hur man på bästa sätt kan hantera de risker som Europas 
arbetstagare utsätts för och hur man kan öka produktiviteten.

Till exempel är vårt omfattande pilotprojekt ”Säkra och 
hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar” inriktat på ökad 
förståelse för vilka arbetsmiljöutmaningar det innebär att få 
äldre arbetstagare att stanna kvar i  arbetslivet längre och 
vara produktivare under hela sitt yrkesliv. I  projektet, som 
utförs på beställning av Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen, görs en inventering av den befintliga politiken 
på området och man ger exempel på bra metoder för att 
upprätthålla och stärka äldre arbetstagares anställbarhet 
liksom hur vi kan underlätta äldre arbetstagares återgång 
till arbete efter långtidssjukskrivning.

EUROPEISK FÖRETAGSUNDERSÖKNING
Den europeiska företagsundersökningen om nya och 
framväxande hot (Esener) är en detaljerad och omfattande 
undersökning som kartlägger hur arbetsmiljörisker hanteras 
på europeiska arbetsplatser. Det är en unik och värdefull 
resurs av internationellt jämförbara data, som utgör ett 
av våra viktigaste verktyg för att förse beslutsfattare och 
forskare med evidensbaserade underlag.

Företrädare för tusentals företag och organisationer 
i Europa har svarat på Eseners frågeformulär, som fokuserar 
på följande nyckelområden:

· Formerna för hantering av arbetsmiljöfrågor.

· Psykosociala risker som stress, mobbning och 
trakasserier.

· Drivkrafter och hinder för att vidta åtgärder på 
arbetsmiljöområdet.

· Arbetstagarmedverkan i hanteringen av 
arbetsmiljöfrågor.

Undersökningen genomförs vart femte år. För att ge 
en uppfattning om omfattningen kan nämnas att 
den andra Esener-undersökningen genomfördes i  36 
länder och byggde på så många som 49  000 intervjuer. 
Undersökningens fokus på nya och framväxande risker 
gör att svaren kan ge insikter i  arbetsmiljöfrågor som inte 
undersökts tillräckligt tidigare och som blir allt viktigare, 
såsom psykosociala risker, ett område där det finns stor 
anledning till oro vilket först upptäcktes genom Esener.

http://www.esener.eu
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Verktyg för 
hantering av 

arbetsmiljöfrågor
Riskbedömning 

är en central del av 
arbetsmiljöarbetet.
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Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-Osha
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Det råder ingen tvekan om att det finns fördelar med 
att förebygga arbetsrelaterade olyckor och ohälsa 
istället för att hantera följderna av dem. Men särskilt för 
mindre organisationer kan det vara svårt att veta hur 
man ska genomföra rätt förebyggande åtgärder på ett 
effektivt sätt. Vi kan hjälpa till genom att tillhandahålla 
målgruppsanpassade och användarvänliga verktyg som 
hjälper mikro‑ och småföretag att bedöma riskerna för 
sina anställda samt genom att identifiera och sprida 
information om exempel på god praxis som kan tillämpas 
på olika sätt.

Interaktiv webbaserad riskbedömning
Man tror ofta att hanteringen av arbetsmiljöfrågor kräver 
kunskaper eller extraarbete som småföretag inte har eller 
inte har tid eller råd med. Det interaktiva webbverktyget 
för riskbedömning (OiRA) avmystifierar processen för att 
bedöma risker och gör utvärderingen av potentiella faror 
på arbetsplatsen okomplicerad. OiRA omfattar ett antal 
användarvänliga, webbaserade verktyg som kan laddas 
ned gratis och som vägleder mikro- och småföretag genom 
varje moment i  riskbedömningsprocessen. Det hjälper 
också arbetsgivare att besluta om rätt åtgärder och stöder 
dem i  bevakning och rapportering om arbetsmiljöfrågor. 
EU-Osha tillhandahåller plattformen, programvaran, de 
allmänna verktygen samt support och fungerar som 
knutpunkt för deltagarna i  OiRA-projektet. Verktygen kan 
sedan skräddarsys efter sektorer och länder på nationell 
nivå av respektive OiRA-partner.

OiRA är en effektiv teknisk lösning som dessutom på 
ett praktiskt sätt hjälper till att sprida budskapet att 
små företag har mycket att vinna på bra hantering av 
arbetsmiljöfrågor, till exempel minskad frånvaro och minskad 
personalomsättning. Marknadsföringen av OiRA bidrar 
till ökad medvetenhet om arbetsmiljöfrågor i  allmänhet 
och till att förbättra företagsresultaten i  EU, där den stora 
majoriteten av företagen är mikro- och småföretag.

OiRA är en erkänt viktig väg framåt för att förbättra 
arbetsmiljön i Europas mikro- och småföretag, och projektet 
växer och utvecklas hela tiden, med nya verktyg under 
utveckling. En gemenskap av OiRA-utvecklare arbetar över 
hela Europa med att skapa och utveckla verktyg och med 
att anpassa och översätta befintliga verktyg för nya länder. 
Målet är att OiRA ska ligga i täten när det gäller strategier för 
förebyggande av risker och hantering av arbetsmiljöfrågor, 
med verktyg som blir ännu mer flexibla och anpassade efter 
användarnas behov och som ger ännu bättre möjligheter 
för användare och utvecklare att utbyta idéer.

http://www.oiraproject.eu
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Att öka 
medvetenheten

Genom våra 
kampanjer och övrig 

marknadsföringsverksamhet 
sprider vi vårt budskap till 

arbetsplatser inom och 
utanför Europa.
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Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-Osha

Vår organisation samlar information och främjar nätverkande 
och en av våra viktigaste uppgifter är att nå ut till våra 
målgrupper – från politiker och arbetsgivare till chefer, 
yrkesverksamma inom arbetsmiljöfrågor, arbetstagare 
och fackföreningar – och sprida vårt budskap till dem 
genom att höja medvetenheten om arbetsmiljörisker och 
hur man kan förebygga dem. Vi använder oss av en rad 
kommunikationskanaler, som konferenser och workshoppar, 
vår omfattande och flerspråkiga webbplats, nyhetsbrevet 
OSHmail och sociala medier.

KAMPANJER
Våra tvååriga kampanjer för ”ett hälsosamt arbetsliv” 
är ett av flaggskeppen för vårt arbete med att öka 
medvetenheten kring arbetsmiljöfrågor. Dessa kampanjer 
är ett viktigt sätt att nå ut till arbetsplatser i  hela Europa. 
Kampanjerna, som samordnas av arbetsmiljöbyrån och våra 
partner i medlemsstaterna, är de största i sitt slag i världen 
och omfattar hundratals evenemang och aktiviteter. Olika 
teman för kampanjerna har varit riskbedömning, säkerhet 
vid underhållsarbete, olyckor, buller, psykosociala risker 
och ungdomar i  arbetslivet. Oavsett tema är det viktigaste 
budskapet alltid betydelsen av att arbeta tillsammans 
(dvs. att arbetsmiljöarbetet bedrivs bäst genom ledarskap 
kombinerat med aktivt engagerade medarbetare 
på arbetsplatsnivå) – något som är kärnan i  alla våra 
verksamheter.

Ett av de viktigaste inslagen i varje kampanj är utdelningen 
av Europeiska priset för god arbetsmiljöpraxis, som lyfter 
fram exempel på utmärkta och innovativa lösningar för 
att hantera arbetsmiljöfrågor på en arbetsplats. Ett annat 
viktigt evenemang är Europeiska arbetsmiljöveckan, som 
äger rum i hela Europa. En viktig aspekt av våra kampanjer 
är det växande antalet officiella kampanjpartner. Deras 
stöd är viktigt för kampanjerna och i  gengäld kan de dra 
nytta av evenemang som riktmärkningsseminarier där 
yrkesverksamma inom arbetsmiljöfrågor kan dela med sig 
av erfarenheter och exempel på goda praktiska lösningar.

https://www.healthy-workplaces.eu

NAPO – SÄKERHET MED ETT LEENDE
För att ta upp viktiga arbetsmiljöfrågor på ett tänkvärt 
och lättsamt sätt, har vi tagit hjälp av Napo, som 
är huvudpersonen i  en serie animerade filmer där 
kommunikationen sker på ett ordlöst språk.

Filmerna produceras av Napokonsortiet, en liten grupp 
europeiska arbetsmiljöorganisationer. Napo är en sympatisk 
figur – en vanlig arbetstagare som hamnar i  situationer 
med vanligt förekommande arbetsplatsrisker. Men han är 
också en sann ”arbetsmiljöhjälte” som samarbetar med 
sina kolleger för att identifiera risker och föreslå praktiska 
lösningar. Människor i  alla åldrar och med olika ursprung 
och kulturell bakgrund kan identifiera sig med Napo, och 
filmerna är utformade för att stimulera till diskussion på 
arbetsplatser om viktiga arbetsmiljöfrågor.

Genom initiativet ”Napo för lärare” erbjuder arbetsmiljöbyrån 
en webbaserad verktygslåda som kan användas av 
grundskolelärare. Materialet omfattar huvudbudskap, 
inlärningsmål, lektionsplaner och aktivitetsidéer, allt 
baserat på Napo-filmerna. Syftet är att introducera viktiga 
arbetsmiljöfrågor för barn redan i  skolåldern och etablera 
goda vanor som de sedan tar med sig ut i  arbetslivet – 
på så sätt uppfyller vi vårt åtagande att integrera 
arbetsmiljöarbetet i utbildningen.

http://www.napofilm.net

https://www.healthy-workplaces.eu/sv
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Ökad kunskap 
genom 

nätverkande
Vi sammanför 

yrkesverksamma inom 
arbetsmiljöfrågor över 

hela världen och genererar 
högkvalitativ kunskap 

genom nya verktyg och 
kanaler.
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Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-Osha

Att mobilisera fackfolk inom arbetsmiljöfrågor för att 
bygga upp en högkvalitativ och uppdaterad kunskapsbas 
är ytterligare en av våra viktigaste uppgifter. Vi har valt 
att utnyttja ny teknik för att uppfylla vårt åtagande att 
underlätta utvecklingen och utbytet av information. 
Det gör att vi på ett effektivare sätt kan tillgodose våra 
slutanvändares behov – och det innebär att människor 
som arbetar med arbetsmiljöfrågor står i centrum för allt 
vi gör genom att processerna för kunskapsöverföring 
görs socialare och interaktivare.

OSHwiki
OSHwiki är vårt webbaserade flerspråkiga uppslagsverk 
som byggs upp genom samverkan och tillhandahåller 
tillförlitlig information om arbetsmiljöfrågor. OSHwiki 
fungerar också som en plattform där yrkesverksamma kan 
knyta nya kontakter och dela med sig av sina kunskaper 
i  en webbaserad gemenskap. Det är ett kostnadseffektivt 
och allt viktigare redskap för att nå ut till alla som arbetar 
med arbetsmiljöfrågor. OSHwiki är tillgängligt för alla 
via vår webbplats. Men för att upprätthålla kvaliteten på 
informationen är det, till skillnad från andra wikisidor, 
endast arbetsmiljöbyråns ackrediterade författare som kan 
lägga till innehåll eller redigera eller översätta befintliga 
artiklar. Alla som tillhör en erkänd yrkesorganisation eller 
vetenskaplig organisation för arbetsmiljöfrågor kan bli en 
ackrediterad författare.

Innehållet är indelat i följande huvudkategorier: Arbetsmiljö 
i  allmänhet; Hantera och organisera arbetsmiljöfrågor; 
Strategier för förebyggande och kontroll; Farliga ämnen 
(kemiska och biologiska); Fysiska orsaker; Ergonomi; 
Säkerhet; Arbetsorganisation; Psykosociala frågor; Hälsa; 
Sektorer och yrken samt Riskgrupper.

http://www.oshwiki.eu
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Att arbeta 
i partnerskap
Vi samarbetar nära med 
våra nätverkspartner för 

att nå våra mål.

©
 E

U
-O

SH
A

/E
ric

 D
es

pu
jo

ls



Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-Osha

Vi är i  huvudsak en nätverkande organisation, och 
samarbete med andra organisationer på alla nivåer – 
nationella, europeiska eller internationella – är centralt 
för det vi gör. Detta återspeglas i den tredelade strukturen 
på vår styrelse som består av företrädare för nationella 
myndigheter, arbetstagar‑ och arbetsgivarorganisationer 
och Europeiska kommissionen.

Vårt första och viktigaste nätverk är våra nationella 
kontaktpunkter – det är de som utgör den viktiga länken 
till våra slutanvändare. Alla medlemsstater, kandidatländer 
och potentiella kandidatländer utser en kontaktpunkt, 
vilket även gäller för EES- och Eftaländerna. De nationella 
kontaktpunkterna utgörs i  regel av företrädare för den 
ledande arbetsmiljöorganisationen i  respektive land. De 
samarbetar med sina nationella trepartsnätverk bestående 
av företrädare för arbetsgivare och arbetstagare samt 
myndigheter för att sprida information, stödja våra 
satsningar och tillhandahålla information, återkoppling 
och rekommendationer till arbetsmiljöbyrån. De nationella 
kontaktpunkterna spelar en viktig roll för våra kampanjer 
för ett hälsosamt arbetsliv. I  gengäld ger vi dem stöd för 
kampanjevenemang, publikationer och medieverksamhet.

Vi förlitar oss på våra arbetsmarknadspartner – organisa-
tioner som representerar arbetsgivare och arbetstagare – 
för att nå ut till ännu fler mikro- och småföretag i  Europa. 
De stöder också våra aktiviteter och projekt, till exempel 
OiRA-projektet, och ger värdefulla synpunkter och råd.

Enterprise Europe Network är ett stödnätverk för företag 
vars uppdrag är att hjälpa små företag att på bästa sätt 
utnyttja affärsmöjligheter i Europa. Det är vårt största 
gemenskapsnätverk, med över 600 medlemsorganisationer 
i  50 länder, och är en viktig samarbetspart för oss när det 
gäller att nå ut till små företag.

Ett växande antal kampanjpartner – bestående av arbets-
marknadens parter, yrkesorganisationer och stora företag – 
stöder våra kampanjer och bidrar till att öka medvetenheten 
om vikten av en god arbetsmiljö. Vi har också ett ökande 
antal mediepartner vars hjälp är ovärderlig när det gäller att 
sprida kampanjernas budskap.

Vi har också ett nära samarbete med arbetsmiljöinspektioner 
liksom med konsulter och forskningsgrupper från ledande 
akademiska institutioner på arbetsmiljöområdet. På 
europeisk nivå samarbetar vi med många av EU:s institutioner 
och organ – Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och andra 
EU-byråer – liksom med organisationer som företräder 
arbetsmarknadens parter såsom BusinessEurope och den 
fackliga samlingsorganisationen EFS (Europeiska fackliga 
samorganisationen). På det internationella planet arbetar 
vi i  partnerskap med organisationer som Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) och Världshälsoorganisationen 
(WHO).

https://osha.europa.eu/sv/about/focal_points
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Hur tar jag 
reda på mer?
Det finns flera olika sätt 

att komma i kontakt 
med Europeiska 

arbetsmiljöbyrån och 
hålla sig uppdaterad om 
den senaste utvecklingen 

inom arbetsmiljöfrågor.
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Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-Osha

Webbplats
Vår flerspråkiga webbplats är en bra källa för information 
om alla typer av arbetsmiljöfrågor. Här hittar du allt från 
kampanjmaterial till nya forskningsrön och får tillgång till 
en mängd resurser och praktiska verktyg.
https://osha.europa.eu/sv

OSHmail
Vårt månatliga nyhetsbrev via e-post, OSHmail, är gratis 
och håller dig uppdaterad om de senaste nyheterna om 
allt från lagändringar till nya publikationer och kommande 
evenemang. Det ges ut på över 20 EU-språk.
Anmäl dig här om du vill prenumerera på OSHmail: 
https://osha.europa.eu/sv/news/oshmail

Sociala medier
Vi tror på sociala nätverk som en viktig kraft för att förmedla 
budskap, förändra attityder och bygga relationer. Du hittar 
oss på

Evenemang
Vi organiserar en rad evenemang för att öka medvetenheten, 
utbyta information och exempel på goda praktiska 
lösningar samt erbjuda rådgivning. Det kan handla om 
allt från seminarier för ett litet antal deltagare till större 
internationella toppmöten. Anmäl dig till OSHmail för att få 
mer information om kommande evenemang, eller besök vår 
webbplats på https://osha.europa.eu/sv/events/events.html

Presskontor
För alla typer av mediefrågor, vänligen kontakta oss via 
e-post på news@osha.europa.eu eller ring +34 944358359. 
De senaste pressmeddelandena och medierapporteringen 
finns på https://osha.europa.eu/sv/press
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http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/
EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/european-
agency-for-safety-and-health-at-work

Vi uppdaterar också regelbundet vår blogg på

https://osha.europa.eu/sv/about/director_corner/
blog/front-page.

Publikationer
Alla våra publikationer kan laddas ned gratis från vår 
webbplats. Vi publicerar ett brett material om arbets-
miljöfrågor, från broschyrer till detaljerade tekniska 
rapporter, och tillhandahåller djupgående och temainriktad 
information om arbetsmiljö till en rad olika målgrupper 
i hela Europa.
Här hittar du en översikt över våra publikationer: 
https://osha.europa.eu/sv/publications

https://osha.europa.eu/sv
https://osha.europa.eu/en/topics/green-jobs
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://osha.europa.eu/sv/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/sv/about/director_corner/blog/front-page
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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 1996, har 
sitt säte i Bilbao i Spanien och sammanför företrädare för Europeiska 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s med-
lemsstater och andra länder.

Europeiska arbetsmiljöbyrån
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPANIEN
Tfn +34 944358400
Fax +34 944358401
E-post: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu


