
 
 
 
 
 
 
Förteckning över självstudiematerial som ingår i kursen ”Organisatorisk och social 
arbetsmiljö - O.S.A.” 
 
 
 
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön h457 
En god arbetsmiljö tjänar både arbetsgivare och arbetstagare på. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (ofta kallat SAM) är grunden för allt arbetsmiljöarbete i Sverige. I det ingår 
såväl den fysiska, organisatoriska som sociala arbetsmiljön – allt från skyddshjälmar till ohälsosam 
arbetsbelastning. 
De senaste decennierna har intresset för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ökat. 
Ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling har blivit mer 
uppmärksammat på våra arbetsplatser. Därför har tydligare regler och krav på den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön efterfrågats, och de nya föreskrifterna (AFS 2015:4) är ett svar på 
efterfrågan. 
I den här vägledningen vill vi ge stöd till dem som ska följa och använda de nya föreskrifterna i 
sina verksamheter. Vår förhoppning är att föreskrifterna och vägledningen ska bidra till att arbetet 
med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön blir en angelägen del av vardagen på alla våra 
arbetsplatser. 
 
Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män 
Kvinnor och män har samma rättigheter till en god arbetsmiljö. Idag är fler kvinnor än män 
sjukskrivna från arbetet och fler kvinnor tvingas avsluta sitt arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. 
Samtidigt är det fler män som råkar ut för allvarliga olyckor och dödsolyckor i arbetet. 
I den här foldern ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare kan höja kvaliteten i 
arbetsmiljöarbetet med ett genusperspektiv. Vi har också ställt samman ett antal frågor som kan 
hjälpa dig att få syn på eventuella risker och brister i arbetsmiljön för dina anställda. 
 
 
Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats. 
Du som är arbetsgivare kan göra stor skillnad. 
Sexuella trakasserier förekommer inom alla delar av samhället, i en mängd olika skepnader, och 
orsakar många stort lidande. Konsekvenserna för den som drabbas är ofta långtgående. Såren 
kanske inte syns på ytan, men de fnns där, går på djupet och påverkar hela tillvaron. Inte minst på 
jobbet 
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