
 
 
 
Förteckning över självstudiematerial som ingår i kurserna BAM ”Videokurs” och BAM 
”Självstudiekurs”. 
 
Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön, broschyr 
I den här broschyren kan du läsa om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Den tar upp hur 
arbetsgivaren kan sköta sin arbetsmiljöverksamhet på ett bra sätt och vad ansvaret innebär. 
 
Arbetsplatsens utformning, författningssamling. 
I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna 
råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. 
Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av 
föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan till exempel 
upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att 
hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga 
nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av 
Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över 
föreskrifter och allmänna råd. 
 
Arbetsmiljöproblem? - Gör så här! 
Det här informationskortet är en snabbguide till vad du gör om du har problem med arbetsmiljön. 
Det beskriver hur du går tillväga steg för steg. 
 
Arbetsskador 2019 – tabellbilaga 
Anmälda arbetsskador efter kön och anställningsform år 1980–2019. Samtliga personkategorier.  
 
Att förbättra kvinnors arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket fick 2011 i uppdrag från regeringen att utveckla och genomföra särskilda 
insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade 
problem. Satsningen omfattar kunskapsinhämtning, information, utbildning av inspektörer och 
genomförande av nationella tillsynsaktiviteter. Uppdraget genomförs under perioden 2011–2014. 
 
Belasta rätt – så undviker du skador 
Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, tunga lyft och andra 
förhållanden påverkar kroppens muskler och leder. Här ingår bland annat utformning av 
arbetslokaler, arbetsplatser, vilken utrustning som finns och hur arbetet organiseras. 
 
Belasta rätt – arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen 
Vår kropp är gjord för rörelse och belastning – den mår bra av det. Men vi behöver en lagom 
blandning av belastning och vila för att kroppen ska fungera på bästa sätt vid byggnadsarbete. Att 
vrida, böja och sträcka sig i obekväma och påfrestande kroppspositioner är inte skadligt så länge 
som det finns möjlighet till variation och. Att värma upp före arbetet med mjuka rörelser och 
stretching förbereder kroppens muskler, leder, senor, ligament 
m.m. för fysiskt ansträngande arbete. 
 
Bort med bullret – en bra ljudmiljö lönar sig 
Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam 
arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för frånvaro, olyckor och 
anställda som inte orkar jobba med full kapacitet. 
 
Buller och hörselskydd 
Ibland hör man någon säga, ”visst bullrar det men man vänjer sig”. Det är fel. Man vänjer sig inte. 
Man blir hörselskadad. Du ska inte behöva utsättas för buller som skadar dig. 
 
Buller, föreskrifter. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 
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Bättre arbetsmiljö – varje dag 
I den här broschyren kan du som chef läsa om hur du gör så att arbetsmiljön är så bra som 
möjligt. Dina anställda ska inte skadas eller bli sjuka av sina arbetsuppgifter. I broschyren får du 
många bra tips. 
 
COVID-19 - Särskilda bestämmelser 
COVID-19 - Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från 
sjukdomen covid-19. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning med anledning 
av hotet från sjukdomen covid-19 
 
Första hjälpen och krisstöd, föreskrifter. 
Föreskrifterna gäller arbete som arbetstagare utför i fysisk eller social isolering. Reglerna har 
utförliga kommentarer. Andra aktuella bestämmelser finns i arbetsmiljölagen (3 kap 2 §). 
 
Första hjälpen och krisstöd, broschyr. 
Föreskrifterna handlar om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs för att 
återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Föreskrifterna gäller i all verksamhet som 
omfattas av arbetsmiljölagen. 
 
Guide för en bättre arbetsmiljö 
I den här broschyren kan du lära dig mer om att arbeta för att arbetsmiljön ska bli bättre. Den 
handlar om att planera arbetet, genomföra aktiviteter och följa upp arbetet. Det finns även ett 
exempel på en handlingsplan. 
 
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. 
 
Minderårigas arbetsmiljö, föreskrifter. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. den 29 maj 2018.) 
 
OSA Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrifter. 
Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare 
ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att 
bedriva. Genom dessa föreskrifter upphävdes de tidigare föreskrifterna om Kränkande 
särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) och Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) 
samt de allmänna råden om Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14). 
 
SAM – Startpaket för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Detta är ett exempel som visar hur man kan lägga upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete och 
som visar hur rutiner kan vara utformade. Varje arbetsplats måste ta fram sina rutiner för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet beroende på hur den egna verksamheten är utformad. 
 
SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete, föreskrifter. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna. Beslutad den 15 februari 2001. 
 
Leder regler och inspektioner till en bättre arbetsmiljö? 
Denna kunskapssammanställning fokuserar på effekten av regelverk och tillsynsverksamhet på 
arbetsmiljö, och på förutsättningarna för att utveckla och implementera regelverk. Den bygger på 
tre litteraturgenomgångar av 1) internationellt publicerade kvantitativa studier som undersökt 
effekter, 2) internationellt publicerade kvalitativa studier som undersökt förutsättningar för att 
utveckla och implementera regelverk, och 3) forskning från Sverige eller med svenska data 
kring samma ämnen som de två övriga genomgångarna. 
 
Våld och hot i arbetsmiljön, föreskrifter 
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön 
samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 
 
 
 


