
Lathund för skyddsombud



Först av allt vill jag tacka dig för ditt engagemang. Det är 
genom förtroendevalda som du som våra arbetsplatser 
kan bli så bra som möjligt. Det är i slutändan naturligtvis 
arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är bra, men du 
som skyddsombud har all rätt att delta i det arbetet. 
Genom att samarbeta kan era erfarenheter och kunskaper 
förebygga skador och sjukdomar. Och om det värsta 
händer kan ni hjälpas åt att underlätta situationen för alla 
inblandade.  
 
Det är inte alltid lätt att vara skyddsombud, och många 
gånger kan en känsla av maktlöshet smyga sig på. När 
förändringar genomförs trots starka motargument från 
fackligt håll, eller när arbetsgivaren inte verkar vilja 
samverka överhuvudtaget kan det vara lätt att misströsta. 
Då är det viktigt att komma ihåg att de viktigaste fackliga 
framgångarna oftast består av de små steg som ständigt leder framåt. Det du arbetar 
för idag kanske inte märks imorgon, eller nästa dag, utan långt senare.  
 
Och du är inte ensam. Förbundets regionala skyddsombud finns till för dig, liksom 
även Arbetsmiljöverket. Men även om vi centralt hela tiden arbetar för att förbättra 
villkoren i vår bransch, så är det du som lokalt skyddsombud som gör den verkliga 
skillnaden. Du ser och hör det som annars kanske skulle ha gått oss förbi. 
Så sträck på dig, fira varje framgång, stor som liten. Ditt engagemang är vårt 
förbunds drivkraft! 
 
 
Din förbundsordförande  

 
Jonas Nordling 
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Lagar att stödja sig på 
Grunden för arbetsmiljöarbetet regleras i ramlagen Arbetsmiljölagen. 
 
Det är en stark lag där det ofta handlar mer om att arbetsgivaren ska göra något 
snarare än att saker och ting bör göras.  
 
I den löpande texten hittar ni hänvisningar till olika användbara paragrafer och det är 
framförallt i kapitel 1 (förtydligar inom vilka områden och verksamheter som lagen 
gäller), i kapitel 2 (förtydligar vad som menas med en bra arbetsmiljö samt att 
arbetstagaren ska ha möjlighet att påverka sin egen arbetssituation)1, i kapitel 3 
(reglerar allmänna skyldigheter) och i kapitel 6 (reglerar skyldigheten och formerna 
för samverkan) som ni i första hand kan hitta användbara paragrafer.  
 
Arbetsmiljölagen kompletteras av Arbetsmiljöförordningen som utfärdas av 
regeringen och innehåller närmare bestämmelser om bland annat valet av 
skyddsombud samt arbetet i skyddskommittén. 
Utöver detta finns arbetsmiljöföreskrifter, så kallade AFS:ar, som har utfärdats 
av Arbetsmiljöverket (ibland nämns föregångaren Arbetarskyddsstyrelsen). Eftersom 
lagtexten i Arbetsmiljölagen inte alltid är så specifik innehåller AFS:arna mer tydliga 
bestämmelser om vad arbetsgivaren bör eller ska göra för att uppnå en god 
arbetsmiljö. Precis som förordningen behöver arbetsgivaren följa dessa lika väl som 
Arbetsmiljölagen. Längst bak i det här materialet hittar ni exempel på användbara 
AFS:ar. 
 
Att bli skyddsombud 
Det är arbetstagarna som utser sitt skyddsombud på arbetsplatsen och grundregeln 
är att det på ett arbetsställe med minst fem arbetstagare ska finnas ett skyddsombud 
(arbetsmiljöombud är en alternativ beteckning)2. Bland arbetstagarna på 
arbetsplatsen utses ett lokalt skyddsombud. Det kan även finnas skyddsombud på 
mindre arbetsplatser om arbetsförhållandena kräver det. I bästa fall har varje 
avdelning och skift ett eget, men ett skyddsombud kan verka övergripande.  
 
Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen utses skyddsombudet av den 
arbetstagarorganisation som står bakom avtalet. Om det finns flera kollektivavtal kan 
arbetstagarorganisationerna utse ett varsitt skyddsombud, eller ett gemensamt. 
Skyddsombuden kan företräda alla, oavsett medlemskap eller om någon är 
oorganiserad. 
 
Om det finns flera skyddsombud ska ett utses till huvudskyddsombud med 
uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet.3 Finns det flera 
huvudskyddsombud från olika fackliga organisationer är det upp till organisationerna 
att komma överens om hur arbetet ska fördelas.  
 
Valet av skyddsombud kan förslagsvis göras på årsmötet, men ett skyddsombud kan 
givetvis väljas under andra delar av året, till exempel av klubb- eller sektionsstyrelse.  

1 Arbetsmiljölagen, AML, 2 kap. 1§ 
2 AML, 6 kap. 2§ 
3 AML, 6 kap. 3§ 
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Arbetsgivaren ska informeras skriftligen om vem som väljs till skyddsombud och 
arbetsgivaren ska i sin tur tydliggöra valet för arbetstagarna på exempelvis en 
anslagstavla eller ett intranät.4 
 
 
Skyddsombudets uppgift 
Skyddsombuden är inte ansvariga för arbetsmiljöarbetet, det ansvaret ligger alltid på 
arbetsgivaren, däremot är skyddsombudets uppgift att medverka till en bättre 
arbetsmiljö och att föra arbetstagarnas talan. Skyddsombuden ska delta vid planering 
av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation. 
Skyddsombudet kan när som helst göra arbetsgivaren uppmärksam på 
arbetsmiljöproblem som måste åtgärdas och arbetsgivaren ska också göra 
skyddsombudet uppmärksam på förändringar inom skyddsombudets område.5 
  
Vid ett arbetsställe med minst 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté som 
består av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna.6 I skyddskommittén ska 
det bland annat tas upp frågor som handlar om företagshälsovård, handlingsplaner, 
planering av nya/ändrade lokaler/arbetsprocesser/arbetsmetoder, rehabilitering och 
arbetsanpassning osv.7 En skyddskommitté bör sammanträda minst en gång var 
tredje månad.8  
 
Ett skyddsombud utses på tre år om inte anställningsförhållandena eller 
omständigheterna i övrigt ger ett behov av undantag. Den organisation som har utsett 
skyddsombudet kan skilja hen från sitt uppdrag.9 Ett skyddsombud kan däremot 
agera över förbundsgränserna och för alla arbetstagare. Glöm inte heller att ni som 
skyddsombud även företräder cheferna. Ett skyddsombud kan även verka på en 
arbetsplats där skyddsombudets egna arbetsgivare inte ansvarar för verksamheten, 
detta under förutsättning av skyddsombudet företräder arbetstagare som arbetar på 
den aktuella arbetsplatsen.10 
 
Hur lång tid får uppdraget ta? 
Uppdraget som skyddsombud får ta så lång tid som uppdraget kräver och 
skyddsombudet har då rätt att vara ledig med bibehållna anställningsförmåner.11 Ett 
skyddsombud som har valts av en arbetstagarorganisation omfattas även av 
Förtroendemannalagen som bland annat säger att en förtroendevald inte får ges 
försämrade arbets- eller anställningsvillkor på grund av sitt uppdrag.12  På vissa 
arbetsplatser har parterna i förväg kommit överens om hur lång tid uppdraget får ta 
under tiden som normal verksamhet pågår, ex en dag i veckan/månaden och 
liknande. Fördelen med det är att både skyddsombuden och arbetsgivaren bättre kan 
planera sina verksamheter och medlemmarna vet när de kan vända sig till sitt 
skyddsombud. Givetvis kan tiden ändå behöva utökas i vissa lägen exempelvis vid 
omorganisationer eller medlemsärenden.   

4 Arbetsmiljöförordningen, AMF, 10§ 
5 AML, 6 kap. 4§ 
6 AML, 6 kap. 8§, AMF 8§   
7 AML, 6 kap. 9§ 
8 AMF, 9§ 
9 AMF, 6§ 
10 AML, 6 kap. 10§ 
11 AML, 6 kap. 5§ 
12 Förtroendemannalagen, 4§ 
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Ett skyddsombud har rätt att ta del av de handlingar och den information som krävs 
för uppdraget. Det kan innebära att skyddsombudet ibland behöver ta emot 
information med tystnadsplikt. Skyddsombudet kan däremot med överförd 
tystnadsplikt dela informationen med sin klubbstyrelse eller med någon av oss på 
förbundet.13 
 
Vad kan krävas av arbetsgivaren? 
Det är som sagt arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön på 
arbetsplatsen är god och inte leder till ohälsa eller olycksfall.14 Arbetsgivaren är 
skyldig att anpassa arbetet efter människors olika förutsättningar psykiskt och fysiskt 
och att låta arbetstagaren medverka i utformningen av sin egen arbetssituation.15 
Detta ansvar gäller även tillfälligt anställda eller anställda via bemanningsföretag.16 
Detsamma gäller vid anlitande av exempelvis en städfirma där ansvaret för 
arbetsmiljön blir gemensamt. Vad som kan krävas beror på verksamhetens art och 
storlek.  
Även om arbetsgivaren, ofta VD:n, har ansvaret för arbetsmiljön, kan uppgifter 
fördelas till andra chefer i organisationen. Arbetsgivaren ska då se till att de som har 
fått uppgiften även har de befogenheter och den kunskap som krävs. Om det finns 
minst tio anställda ska uppgiftsfördelningen göras skriftligt. 17 Uppgiftsfördelningen 
ska vara aktuell och måste uppdateras om någon förändring sker, exempelvis att 
någon som har tilldelats uppgifter slutar.  Det kan också vara så att en domstol 
kommer fram till att ansvaret för en arbetsplatsolycka eller sjukdom ligger på någon 
annan än VD:n. Därför har det betydelse vilken utbildning arbetsgivaren har gett de 
som har tilldelats uppgifter samt att de som fått uppgifter meddelar arbetsgivaren att 
de behöver utbildning.  
 
Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka sin verksamhet för att se om det finns risk 
för ohälsa eller olycksfall och det gäller särskilt då förändringar i verksamheten 
planeras. Detta kallas en riskbedömning.18  
 
Arbetsgivaren ska också utreda arbetsskador19 och även i det fall då någon 
arbetstagare hade kunnat råka ut för en allvarlig skada, ett så kallat allvarligt 
tillbud.20 Arbetsgivaren är skyldig att anmäla en allvarlig personskada eller ett 
dödsfall till Arbetsmiljöverket och detsamma gäller allvarliga tillbud. 21 Arbetsgivaren 
ska också anmäla misstänkta arbetsskador till Försäkringskassan för att 
arbetstagaren eventuellt ska få rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen22. 
Dessa myndigheter har en gemensam sida för anmälan: www.anmalarbetskada.se 
Det är arbetsgivarens ansvar att anmäla, men om det inte görs kan skyddsombudet 
eller arbetstagaren själv göra det. 
 

13 AML, 6 kap. 6§ 
14 AML, 3 kap. 2§ 
15 AML, 2 kap. 1§ 
16 AML, 3kap 12§ 
17 Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, AFS 2001:1, 6§ 
18 SAM, 8§ 
19 AML, 3 kap. 2a§ 
20 SAM, 8-9§§ 
21 AML, 3 kap. 3a§ 
22 Socialförsäkringsbalken, SFB, 39 kap. 

6 
 

                                            

http://www.anmalarbetskada.se/


Om ni inte når fram 
Om en arbetsgivare vägrar att lyssna eller inte tar er på allvar finns det olika vägar att 
gå. En lite mjukare väg är att låta arbetsgivaren själv redogöra för hur de anser att de 
uppfyller olika regler som finns. Ni kan exempelvis gå igenom en aktuell 
arbetsmiljöföreskrift tillsammans och låta dem redovisa sitt arbete. Om arbetet inte 
fungerar kommer det framgå väldigt tydligt eftersom de inte har rutiner, mål och 
handlingsplaner att visa upp och förhoppningsvis inser de själva att detta är något de 
behöver arbeta med.  
 
Om inte det hjälper, eller läget är mer akut kan ni som skyddsombud först föreslå ett 
möte med arbetsgivaren där ni antingen innan eller vid sittande möte förklarar 
allvaret i situationen. Om det inte hjälper kan ni bli mer formella och skriva en 66a, 
dvs en begäran enligt Arbetsmiljölagens 6 kapitel 6a§. I denna redogör ni för de 
problem som finns, samt de hälsorisker som finns eller de hälsoproblem som redan 
har uppstått. Tanken är inte att ni ska komma med förslag på åtgärder eftersom det 
är arbetsgivarens ansvar, men ni kan begära att vissa åtgärder eller undersökningar 
ska utföras. I er 66a är det bra om ni tar upp vid vilka tillfällen ni har kontaktat 
arbetsgivaren samt deras brist på agerande. Ni bör också ha ett datum då 
arbetsgivaren senast bör ha återkommit med sitt svar.  
 
Om arbetsgivaren ändå inte svarar/reagerar eller inte vill utföra tillräckliga åtgärder 
kan ni vända er till Arbetsmiljöverket som kommer ut och besöker arbetsplatsen. När 
ni hör av er till Arbetsmiljöverket brukar de vilja ha förslag på åtgärder ifrån er sida, 
exempelvis, om arbetsgivaren inte gör X och X vill skyddsombudet att 
Arbetsmiljöverket utfärdar ett vite/stoppar arbetet etc. Arbetsmiljöverket gör dock 
alltid en egen bedömning, så ni behöver inte ansvara för ett ”felaktigt” förslag på 
åtgärd. 
 
Om läget är mer akut ska skyddsombudet i första hand vända sig till arbetsgivaren, 
men om det inte hjälper eller är möjligt kan ni välja att stoppa arbetet, dvs göra ett så 
kallat skyddstopp, tills arbetsgivaren har åtgärdat risken.23 I det fallet avstannar 
arbetet till dess att arbetsgivaren har kontaktat Arbetsmiljöverket och de tar ett 
beslut i frågan. 
 
Varken 66a eller skyddstopp ska missbrukas utan användas när det verkligen behövs, 
dock är inte skyddsombudet ersättningsskyldigt om för den skada som eventuellt 
uppstår på grund av skyddsstoppet.24 Tanken är dock att arbetsgivaren ska ges en 
chans att reagera och agera och att ovanstående verktyg ska användas när samverkan 
inte fungerar. 
 
Arbetsgivaren får inte hindra skyddsombudet att utföra sitt uppdrag och i de fall 
detta görs kan klubben kräva skadestånd.25 Ju tydligare hindrandet är, exempelvis att 
arbetsgivaren vägrar släppa in skyddsombudet på arbetsplatsen, att förändringar 
genomförs utan att skyddsombudet har fått vara med i planeringen, desto större är 
chansen att arbetsgivaren döms i domstol.26 
 

23 AML, 6 kap, 7§ 
24 AML, 6 kap, 7§ 
25 AML, 6 kap, 10-11§§ 
26 AD 2007 nr 70 
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Oavsett situation kan ni som skyddsombud alltid vända er till de regionala 
skyddsombuden på förbundet eller direkt till Arbetsmiljöverket för att få råd i frågan 
innan ni går vidare. 
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Exempel på arbetsmiljöföreskrifter, AFS:ar 
 
Övergripande: 
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-
foreskrifter/ 
Den här föreskriften är kanske den mest användbara av dem alla. Föreskriften 
poängterar vikten av att fortlöpande undersöka verksamheten för att undvika risker 
som kan leda till ohälsa. Arbetsgivaren ska se till att tillräckligt många chefer, 
arbetsledare och arbetstagare har i uppgift att verka för en bra arbetsmiljö och se till 
att de har de befogenheter och den kunskap som krävs. 8 § tar särskilt upp att 
arbetsgivaren SKA undersöka riskerna för ohälsa eller olycksfall när ändringar i 
verksamheten planeras och att detta ska utföras skriftligt. 

 
Rutiner och arbetsmiljöpolicy ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio 
arbetstagare i verksamheten. 
 

Använd denna föreskrift: till exempel inför en omorganisation, i lägen 
då samverkansarbetet inte fungerar, då arbetsgivaren inte bedömer 
riskera i arbetet. 

 
 
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-
20154/ 
Den här är egentligen flera föreskrifter som är bland de nyare och som ersätter bland 
annat AFS:en om kränkande särbehandling. Här regleras arbetsgivarens ansvar att se 
till att arbetet inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Bland annat måste 
arbetsgivaren se till att arbetstagaren vet hur arbetet ska prioriteras. Särskilt 10§ 
gällande innehållet i tjänsten kan användas exempelvis vid medarbetaresamtal eller 
då nya uppgifter tillkommer. I föreskriften regleras också att arbetsgivaren ska se till 
att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur ohälsosam arbetsbelastning 
undviks. 
 

Använd dessa föreskrifter: inför neddragningar i verksamheten, när en 
arbetstagare mår dåligt på grund av arbetsbelastningen, vid 
diskussioner om nya scheman, om någon känner sig kränkt och 
särbehandlad osv. 

 
 
Angående lokaler 
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-
och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20092-
foreskrifter/ 
Här regleras det mesta som arbetsgivaren borde tänka på gällande ventilation, ljus, 
stolar och bord, larm och utrymning osv.  
 

Använd denna föreskrift: exempelvis vid flytt till nya lokaler, då 
nuvarande lokaler inte fungerar, inför/efter skyddsronder osv. 

9 
 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20092-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20092-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20092-foreskrifter/


 
 
AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-vid-bildskarm-afs-19985-
foreskrifter/ 
Här går man djupare in på avstånd till datorn, arbetsställningar, belysning, 
terminalglasögon osv.  
 

Använd denna föreskrift: om arbetstagare upplever problem vid arbete 
framför datorn, vid flytt till nya lokaler, då nuvarande lokaler inte 
fungerar, inför/efter skyddsronder osv. 

 
 
Vid skador, sjukskrivning och arbetsanpassning 
 
Arbetsgivaren ska anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket, och misstänkta 
arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan. Det går att göra via den 
gemensamma andressen www.anmalarbetsskada.se. Efter anmälan finns även 
möjlighet för arbetstagaren att ansöka om ersättning från Försäkringskassan, samt 
från AFA Försäkringar då det finns kollektivavtal. 
 
AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering. 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsanpassning-och-rehabilitering-
foreskrifter/ 
Här regleras att arbetsgivaren SKA ha rutiner för arbetsanpassning och 
rehabilitering, att arbetet ska påbörjas tidigt, att den enskilde ska vara delaktig. Om 
det behövs beroende på verksamhet (ju större desto större behov) ska rutinerna och 
vem som har ansvaret dokumenteras skriftligt. Arbetsgivaren ska särskilt ta hänsyn 
till funktionshinder. Särskilt ta hänsyn till alkoholproblematik. 
 
Värt att veta är att det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att visa på att alla 
möjliga åtgärder har vidtagits (om det är så att arbetsgivaren vill säga upp en 
arbetstagare). 
 

Använd denna föreskrift: i första hand för att få arbetsgivaren att 
agera förebyggande innan någon behöver sjukskrivas exempelvis när 
en arbetstagare mår dåligt på grund av arbetsbelastningen eller 
fysiska hinder, då någon har blivit sjukskriven osv.  

 
 
AFS 2012:2 Belastningsergonomi.  
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/belastningsergonomi-afs-20122-foreskrifter/ 
Här regleras bland annat att arbetsgivaren ska undvika repetitivt arbete och om det 
måste utföras ska det finnas tillräcklig återhämtning. Arbetsgivaren ska förebygga 
riskerna för att någon drabbas av skador genom exempelvis arbetsväxling eller 
pauser, arbetshjälpmedel osv. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna vet om hur 
de undviker ohälsa och följa upp att rutinerna följs. Det ska också göras kontinuerliga 
undersökningar. 
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Använd denna föreskrift: i första hand förebyggande exempelvis när 
arbetsgivaren vill begränsa variationen i arbetsuppgifterna, eller då en 
arbetstagare upplever någon typ av smärta vid arbetsdagens slut, 
exempelvis redigerare/formgivare som ofta gör samma typ av rörelser 
och kan riskera att få exempelvis tennisarmbåge eller musarm osv. 

 
 
Vid våld och hot och allvarliga olyckor 
AFS 1993:02 Våld och hot i arbetsmiljön.  
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/vald-och-hot-i-arbetsmiljon-afs-19932-
foreskrifter/ 
Här regleras att arbetsgivaren kontinuerligt ska undersöka de risker för våld eller hot 
om våld som finns, samt vidta de åtgärder som behövs för att undvika riskerna. 
Exempel som tas upp är larmutrustning, begränsa ensamarbete, se över lokalerna. 
Rutinerna ska hållas väl kända för berörda arbetstagare. Föreskriften tar också upp 
att arbetsgivaren ska se till att den som drabbas av våld eller hot om våld ska få snabb 
hjälp och stöd. Enligt Arbetsmiljölagen, AML, 3 kap. 3a§ ska arbetsgivaren anmäla 
allvarliga tillbud eller dödsfall till Arbetsmiljöverket. Det är alltid bättre att anmäla i 
”onödan” än att inte anmäla – arbetsgivaren kan få böter AML 8 kap 2§. 
 

Använd denna föreskrift: för att få arbetsgivaren att arbeta 
förebyggande och se till att arbetstagarna är medvetna om de risker 
som finns, om arbetstagare har blivit utsatta för hot och våld via 
direktkontakt med hotfulla personer eller via mail/telefon osv. 

 
 
AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd. 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/forsta-hjalpen-och-krisstod-afs-19997-
foreskrifter/ 
Här regleras att arbetsgivaren ska ha en plan för första hjälpen och krisstöd (psykiskt 
och socialt omhändertagande vid olyckor eller andra akuta krissituationer), och 
omfattningen av detta beror på verksamhetens art. Polis och sjukvård kan ha ett visst 
behov av krisstöd och en nyhetsredaktion ett annat. Det viktiga är att alla 
arbetstagare känner till vilken typ av krisstöd som finns och vart de kan vända sig. 
Arbetsgivaren ska se till att de som är ansvariga har rätt kunskaper för att kunna 
planera krisstödet och behovet ska följas upp kontinuerligt.  
 

Använd denna föreskrift: om arbetsgivaren inte har en plan för hur ni 
ska hantera svåra situationer, exempelvis allvarliga trafikolyckor och 
bränder, om en arbetstagare har återvänt från ett jobb där något 
allvarligt har hänt osv.   

 
 
Gällande ensamarbete 
AFS 1982:3 Ensamarbete. 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/ensamarbete-afs-19823-foreskrifter/ 
Den här föreskriften tar upp både fysisk och social isolering. Det ska finnas möjlighet 
att snabbt kalla på hjälp vid en nödsituation och arbetsgivaren ska se till att den 
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ensamarbetande inte löper större risk för skada än om flera arbetstagare hade arbetat 
tillsammans. Vissa arbeten ska kanske inte heller utföras ensamma, se AFS:en om 
våld och hot. 
 

Använd denna föreskrift: om en arbetstagare arbetar helt ensam på en 
redaktion eller skickas ut till en plats där ett mord eller något annat 
allvarligt har hänt, särskilt om det inte finns en plan för ensamarbetet 
osv. 
 
 

Gravida arbetstagare 
AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare. 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/gravida-och-ammande-arbetstagare-afs-
20075-foreskrifter/ 
Här regleras att särskild hänsyn ska tas till gravida eller ammande arbetstagare. De 
kanske inte kan skickas ut på alla jobb, eller har läkarintyg på att de inte kan utföra 
nattarbete. Det ska också finnas möjlighet att ligga ner och vila under arbetspasset.  
 

Använd denna föreskrift: exempelvis om en arbetstagare är gravid och 
arbetsgivaren inte undersöker om det finns behov för 
arbetsanpassning, om arbetstagaren måste utföra nattarbete trots att 
hon har läkarintyg som säger att det kan vara skadligt.  

 
 
Arbetstid och nattarbete 
AFS 2005:6  Medicinska kontroller i arbetslivet. 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-afs-
20056-foreskrifter/ 
Här regleras att arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökningar, bland annat om en 
riskbedömning visar att det finns ett behov av en sådan enligt 3§, men även då 
arbetstagarna utför nattarbete enligt 63§. En hälsoundersökning ska erbjudas innan 
arbetet påbörjas, samt därefter vart sjätte år eller vart tredje år om arbetstagaren har 
fyllt 50 år. 63-67§§. 
 

Använd denna föreskrift: när nattarbete ska införas, när deltagare mår 
dåligt på grund av nattarbete osv.  

 
 
AFS 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid. 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/anteckningar-om-jourtid-overtid-och-
mertid-afs-198217-foreskrifter/ 
Här regleras att arbetsgivaren ska föra anteckningar över arbetstagarnas arbetstid för 
att kontrollera jourtid, övertid och mertid. Detta gäller även för de arbetstagare som 
av olika anledningar inte ersätts extra för övertid. 
 

Använd denna föreskrift: om arbetsgivaren lagt över ansvaret för 
arbetstiden på arbetstagarna, om övertid inte skrivs upp, om 
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arbetsgivaren vill lägga på mer arbetsuppgifter utan att ta bort några 
andra, osv.  

 
 
Dessa arbetsmiljöföreskrifter och andra samt kommentarer till dessa hittar ni på 
Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se 
Där och även på bland annat Prevents hemsida, www.prevent.se hittar ni checklistor 
och mallar för skyddsronder, riskbedömningar osv. 
 
/AHA 2016-09-22 
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