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Inledning
Det här är ett utbildningsmaterial om arbetsmiljön i måleribranschen. Målgruppen är i första hand arbetsgivare, projektledare, arbetsledare, skyddsombud och lagbasar. Materialet är även tänkt att användas vid utbildningar,
som branschutbildningar och lärlingsutbildningar, som en uppslagsbok i
vardagen eller vid introduktion av nya arbetstagare.
Materialet innehåller både fakta om arbetsmiljö – lagar, regler, kollektivavtal, roller och arbetssätt – och exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete
i praktiken. Exemplen utgår från de arbetsförhållanden som råder inom
måleribranschen och de särskilda risker och förutsättningar som finns på
olika arbetsplatser.
Syftet är att öka kunskapen om hur vi i samverkan kan skapa en bra
arbetsmiljö genom att förebygga risker och känna igen vad som är friskfaktorer och riskfaktorer. Med ökad kunskap kan vi bättre förstå hur vi alla
bidrar till att skapa vår gemensamma arbetsmiljö.
En bra arbetsmiljö är också en förutsättning för att måleribranschen ska
bli en ännu säkrare bransch för alla anställda. Den är också en förutsättning
för att branschen ska kunna locka – och behålla – anställda oavsett kön eller
bakgrund. Du bidrar till att göra både din egen och dina kollegors arbetsmiljö bättre genom att ta del av innehållet i detta material.
BAM Måleribranschen är ett branschanpassat komplement till Prevents
övriga material om bättre arbetsmiljö (Handbok Bättre arbetsmiljö) och
systematiskt arbetsmiljöarbete (Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete).

Om måleribranschen
Måleribranschen är en bransch med många småföretag. De flesta företag har cirka
10 anställda eller färre, ett fåtal är större företag med över 100 anställda. De anställda utför ofta liknande typer av uppdrag, fast i vitt skilda miljöer. Arbete kan utföras i
privatpersoners hem, i offentliga miljöer eller på stora byggen, utomhus eller inomhus.
Från att ha varit en tydligt mansdominerad bransch har allt fler kvinnor utbildat sig till
målare. Arbetsmiljön i branschen – liksom kunskapen om arbetsmiljö – är varierande.
Gemensamt för många företag är att det praktiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och blir mer proaktivt.
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Därför gillar vi att jobba med måleri

Skapande yrke

Självständigt
och rörligt jobb

Arbetskamraterna

Möjlighet att planera arbetet själv

Yrkesstolthet

Bra arbetstider
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Introduktion till arbetsmiljölagen och
föreskrifterna om systematiskt
arbetsmiljöarbete, SAM
Du kan påverka din arbetsmiljö
Det här materialet handlar om din arbetsmiljö. Och alla vill väl jobba i en
bra arbetsmiljö, eller hur? Självklart är det så. Arbete ska bidra till utveckling och ingen ska behöva bli skadad eller dö av sitt arbete. Trots det händer
tillbud och olyckor. Och ibland blir personer sjuka av sitt arbete. Den goda
nyheten är att arbetsmiljön går att påverka. Vi är alla varandras arbetsmiljö
och vi har alla – som anställda – en skyldighet och ett ansvar att bidra till
en god arbetsmiljö. Arbetsmiljö handlar om samspelet mellan människa,
teknik och organisation. Det är viktigt att alltid ha dessa tre perspektiv med
när ni arbetar med arbetsmiljön.

Vilka lagar och regler styr?
Arbetsmiljöverket är den myndighet som tar fram regler och riktlinjer och
som ska se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs. Målet för
Arbetsmiljöverkets verksamhet är att bidra till att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, både ur fysisk, organisatorisk och social synpunkt. Vid brott mot
vissa av arbetsmiljölagens bestämmelser kan arbetsgivaren dömas att betala
en så kallad sanktionsavgift.
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Hur arbetsmiljön ska hanteras finns beskrivet i arbetsmiljölagen. I lagen
står det att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Detta förebyggande arbete tydliggörs i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete. I
föreskrifterna definieras SAM som: »arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på att sådant sätt att ohälsa och
olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.«
SAM är alltså ett strukturerat arbetssätt som – rätt använt – leder till en
bättre arbetsmiljö och förebygger att anställda skadas eller mår dåligt i sitt
arbete.

Arbetsmiljöverkets
föreskrifter

Systematiskt
arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljölagen

§

Exempel på föreskrifter som kan vara aktuella för
Måleribranschen
Asbest
Arbetsplatsens utformning
Användning av personlig skyddsutrustning
Belastningsergonomi
Byggnads- och anläggningsarbete
Gravida och ammande arbetstagare
Hygieniska gränsvärden
Kemiska arbetsmiljörisker
Användning av lyftanordningar och lyftredskap
Medicinska kontroller i arbetslivet
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Vibrationer
Stegar och arbetsbockar
Ställningar
Kollektivavtalet för måleribranschen innehåller även ett arbetsmiljöavtal som
bland annat berör frågor om samverkan.
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Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet?

••Arbetsgivaren och arbetsgivarens representanter, som till exempel che-

fer och projektledare, har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska följa aktuell lagstiftning och arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på företaget, genom att undersöka, genomföra åtgärder
och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

••Arbetstagarna har ansvar för att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet, både
genom att rapportera fel och brister och komma med förslag till förbättringar. Arbetstagare är skyldiga att använda skyddsanordningar
och skyddsutrustning och att följa regler, policys och arbetsrutiner som
arbetsgivaren utfärdat.

••Skyddsombud företräder sina arbetskamrater i frågor som rör arbets-

miljön, bland annat vid till exempel skyddsronder. Ett skyddsombud
har rätt att vara med när förändringar planeras i verksamheten och rätt
att ta del av handlingar som rör arbetsmiljön. Finns det flera skyddsombud på arbetsplatsen ska ett av dem utses till huvudskyddsombud,
med uppgift att samordna skyddsombudens arbete. Skyddsombudet har
även rätt till utbildning för att kunna utföra sitt uppdrag. Skyddsombud
utses vanligtvis av den fackliga organisation som har eller brukar ha
kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud.

••Regionala skyddsombud utses av facklig organisation och är främst

till stöd för företag att samverka i arbetsmiljöarbetet och hjälpa till att
utse lokalt skyddsombud för företag som saknar det. Regionala skyddsombud har bara tillträde till arbetsplatser där det finns minst en medlem
och där det inte finns skyddskommitté. De regionala skyddsombuden
har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud.

••Skyddskommitté ska finnas på arbetsplatser med minst 50 anställda.

Skyddskommittén är ett forum för samverkan och här ska representanter för företagsledning och skyddsombud/huvudskyddsombud ingå.
Arbetstagarrepresentant utses av facklig organisation. Saknas skyddskommitté samverkar arbetsgivaren direkt med skyddsombudet.

••Företagshälsovård, eller motsvarande oberoende experter inom om-

rådet arbetsmiljö- och hälsa, är resurser för arbetsmiljöarbetet och ska
arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker samt ha kompetens
att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation,
produktivitet och hälsa.
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Bra arbetsmiljö bygger på samverkan …
… och alla – såväl arbetsgivare, skyddsombud som övriga arbetstagare –
är viktiga för arbetsplatsens arbetsmiljö och säkerhet. Arbetsgivaren har
det yttersta ansvaret och ska se till att det finns rutiner och ett systematiskt
arbetssätt för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Skyddsombudet är
arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Varje arbetstagare har ett
eget ansvar att aktivt bidra till arbetsmiljöarbetet och genomföra de åtgärder som behövs för att få en säker arbetsmiljö. Men det räcker inte med
rutiner, system och rollfördelning för att skapa bra arbetsmiljö. Arbetsplatsens klimat behöver vara öppet och tillåtande för att skapa en bra säkerhetskultur i företaget. Genom att ha fokus på vad som hänt och inte på att hitta
syndabockar skapas en atmosfär där arbetstagare vågar lyfta risker och
problem. Då kan också nya risker och problem förebyggas.

Viktigt att veta om uppgifter och ansvar i arbetsmiljöarbetet
Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren har alltid arbetsmiljöansvaret för sina anställda och ska vidta
alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar omfattar även inhyrd personal.
Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsplatsen har en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda
arbetsskador, undersöka, förebygga, åtgärda och dokumentera risker samt
se till att verksamheten har en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Arbetsgivaren ska vidare se till att arbetstagarna har relevant utbildning och känner till eventuella risker med arbetet.
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren fördela uppgifter
till chefer och arbetsledare i verksamheten så att fler får i uppgift att förebygga risker i arbetet. De som får arbetsuppgifter fördelade till sig ska ha
kompetens och resurser för att kunna göra jobbet, om de inte har detta ska
uppgifterna returneras. Arbetsgivaren ska också se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande
särbehandling hanteras och förebyggs, och att de har förutsättningar att
omsätta kunskaperna i praktiken.
På byggarbetsplatsen har alla underentreprenörer i uppgift att informera
om och hantera de risker som de för in i verksamheten, genom att till exempel lämna en riskbedömning till huvudentreprenören.
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Arbetstagarens ansvar
Arbetstagaren är skyldig att följa de regler som finns på arbetsplatsen och att
medverka till att förebygga ohälsa och olycksfall. Det är oftast den som utför
det praktiska arbetet som upptäcker brister i arbetsmiljön, som ser vad som
behöver åtgärdas och hur det kan göras. För att arbetsmiljöarbetet ska fungera krävs det att alla parter samverkar och det är därför viktigt att arbetstagaren berättar för arbetsgivaren om de problem som upptäcks. Samtliga anställda är en del av arbetsmiljön för sina arbetskamrater. Den som visar omsorg
och respekt mot andra bidrar till, och tar ansvar för, en god arbetsmiljö.
Samordningsansvar
Samordningsansvar handlar om hur arbetsmiljöansvaret ska hanteras när
två eller flera arbetsgivare samtidigt har verksamhet på ett och samma arbetsställe. Samordningsansvaret är reglerat i lag eftersom det kan uppstå
särskilda arbetsmiljörisker när flera företag finns på samma arbetsplats.
Tanken är att företagets normala arbetsmiljöansvar då behöver kompletteras. Det är den som »råder över arbetsstället«, vanligtvis den som driver
verksamheten och/eller är byggherre, som ska samordna de olika företagens
risker och förebygga dem så att de olika verksamheterna inte ska göra varandra illa eller framkalla risker för varandra.

?

FUNDERA ÖVER
Hur fungerar samordningsansvaret på de arbetsställen där du utför arbete?

BAS-P och BAS-U
På bygg- och anläggningsarbetsplatser gäller särskilda regler för samordningen, och byggherren (den som råder över arbetsstället) ska under hela
byggprocessen beakta alla arbetsmiljöaspekter – både de som finns under
byggnationstiden och de som finns i det framtida användandet. Det ska finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P,
och en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet, BAS-U.
Så gott som alla måleriarbeten är bygg- och anläggningsarbeten och därför behöver byggarbetsmiljösamordnare utses. Det är byggherrens ansvar
att se till att BAS-P och BAS-U har den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för uppdraget. Kompetensen ska kunna styrkas och byggherren ska också förvissa sig om att de uppgifter som BAS-P och BAS-U
ansvarar för utförs.
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Byggherren har alltid kvar ett parallellt arbetsmiljöansvar (dubblerat ansvar) och företaget har kvar sitt arbetsmiljöansvar för sina anställda. BAS-P
och BAS-U:s samordningsansvar förminskar aldrig det arbetsmiljöansvar
som varje enskild entreprenör på byggarbetsplatsen har. Om det förekommer brister i en entreprenörs arbetsmiljöarbete är det i första hand entreprenören själv som har en skyldighet att undanröja bristerna. Entreprenörerna
på byggarbetsplatsen ska löpande informera BAS-U om vilka risker deras
arbeten kan medföra och följa BAS-U:s anvisningar.
Arbetsmiljöplan
Vid speciellt riskfyllda arbeten ska alltid en arbetsmiljöplan tas fram. Exempel på det är arbeten över två meter, arbeten med kemiska ämnen och vid
passerande fordonstrafik. Arbetsmiljöplanen ska innehålla de regler som
ska tillämpas på byggarbetsplatsen, en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och även hur riskerna ska förebyggas. BAS-P ansvarar
för att planen upprättas. Planen ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen under
hela projektets gång och ska innehålla kontaktinformation till byggarbetsmiljösamordnaren. Det är BAS-U som ska se till att planen löpande uppdateras vartefter arbetet fortskrider.
Uppdragstagare
Byggherren kan i vissa fall överlåta sitt arbetsmiljöansvar till en »uppdragstagare«. För att det ska vara möjligt ska det enligt arbetsmiljölagen finnas
ett skriftligt avtal. Uppdragstagaren ska självständigt kunna ansvara för
planering och projektering och/eller arbetets utförande samt hantera byggprojektets arbetsmiljööverväganden. Om uppdragstagaren övertar ansvaret avtalar byggherren bort sina beslutsbefogenheter gällande arbetsmiljön.
Allt som står om byggherren gäller då istället uppdragstagaren.
Arbetsmiljöverket kan om det finns särskilda skäl flytta ansvaret mellan
uppdragstagaren och byggherren.
Sanktionsavgifter
Den som bryter mot vissa bestämmelser riskerar att betala sanktionsavgift.
Byggherren, BAS-P och BAS-U riskerar sanktionsavgift om det till exempel
inte upprättats en arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etablerats eller
om arbetsmiljöplanen inte finns tillgänglig på arbetsplatsen.
Läs mer om samordningsansvar och sanktionsavgifter på www.av.se.
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EN ARBETSMILJÖFRÅGAS VÄG
Om du som arbetstagare upplever ett problem i arbetsmiljön och din chef inte
delar din uppfattning – vad gör du då? Här ges exempel på hur en fråga kan
lyftas från organisationen till Arbetsmiljöverket.

1

2

3

4

5

Börja med att prata med chefen
Allt arbetsmiljöarbete ska utföras så nära
produktionen som möjligt. I första hand är det
arbetstagaren och den närmaste chefen som
ska lösa problemen tillsammans.

Prata med skyddsombudet
Om arbetstagare och chef inte kan komma
fram till en lösning kan arbetstagaren ta
hjälp av sitt skyddsombud.

Skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren
Skyddsombudet kan diskutera en lämplig lösning
med arbetsgivaren. Skyddsombudet kan också
begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder och få en
skriftlig bekräftelse på sin begäran. Arbetsgivaren
ska sedan utan dröjsmål lämna besked om hur
och när frågan ska lösas.

Ta ärendet till skyddskommittén
Om det inte ger resultat har skyddsombudet
rätt att vända sig till skyddskommittén om
det finns en sådan.

Arbetsmiljöverket prövar ärendet
När alla möjligheter att lösa problemet på arbetsplatsen har prövats kan skyddsombudet vända sig
till Arbetsmiljöverket för att begära åtgärder. Det
beslut Arbetsmiljöverket fattar ska vara skriftligt.
Beslutet kan överklagas.

K

Ko

g
Åt
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Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?
Att ständigt arbeta med och förbättra arbetsmiljön ska vara en naturlig del
av verksamheten. Varje dag. Året om. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete
handlar om att:

•• skapa ordning och reda
•• organisera arbetsmiljöarbetet
•• låta alla få komma till tals om vad som ska gälla
•• undersöka arbetsförhållandena
•• bedöma risker
•• vidta åtgärder
•• följa upp för att se om åtgärderna bidragit till en förbättrad arbetsmiljö
eller inte.

?

FUNDERA ÖVER
Hur tar du ansvar för din och dina kollegors arbetsmiljö?
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SAM I 10 STEG
Viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM.

1

Alla ska med
Även om arbetsgivaren har huvudansvaret har de
anställda också ett ansvar att säga till om de upptäcker risker.

2

Det här vill vi
Genom en arbetsmiljöpolicy blir det tydligt för alla vad företaget vill med sitt
arbetsmiljöarbete.

3

Våra rutiner
Det behövs rutiner för arbetsmiljöarbetet som alla i
företaget förstår och känner till.

4

Vi hjälps åt
Uppgifterna i arbetsmiljöarbetet kan fördelas ut till personer på företaget. Det är
vanligt att chefer får vissa uppgifter att ha hand om.

5

Kunskaper
Alla anställda ska veta vilka risker som finns och
hur man skyddar sig.

6

Bort med alla risker
Systematiskt arbetsmiljöarbete består av fyra viktiga steg: undersöka vilka risker som
finns, bedöma dem, åtgärda dem och kontrollera att åtgärden gett resultat. Genom att
göra det här regelbundet och strukturerat kan man förebygga olyckor.

7

Speciellt vid förändringar
När det sker en ändring, till exempel vid en omorganisation eller flytt av kontoret,
måste man göra en särskild riskbedömning.

8

Det får inte hända igen
Lär av olyckorna eller av tillbuden som hade kunnat
leda till en olycka. Det är ett bra sätt att upptäcka
risker.

9

Årlig koll
Arbetsmiljöarbetet ska följas upp varje år.

10

Ta hjälp av experter
Ta hjälp av företagshälsovården eller någon annan
expert om du behöver.
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Arbetsskador
Som arbetsskada räknas olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom
och i vissa fall smitta. Exempel på arbetsskador är halkolyckor, fall från
stegar, trafikolyckor på vägen till eller från arbetet och allergier mot ett
ämne en person arbetar med. En arbetssjukdom är en sjukdom som beror
på skadlig inverkan från arbetet under längre tid. Skadlig inverkan betyder
att något i arbetsmiljön har påverkat den fysiska eller psykiska hälsan på ett
negativt sätt. Exempel på skadliga faktorer i arbetsmiljön är:

•• Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som har orsakat ryggeller ledbesvär.

•• Ensidigt arbete som har orsakat muskel- eller senskador.
•• Farliga ämnen som har orsakat eksem, allergier, luftvägsbesvär eller
cancer.

•• Psykiskt påfrestande omständigheter på arbetsplatsen.
•• Vibrationer som orsakat skador på blodkärl, nerver och leder.
•• Buller som har orsakat hörselnedsättning eller tinnitus.
Genom kollektivavtalet täcks den skadade av TFA-försäkringen, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Det är den skadade själv som ska göra anmälan
till AFA Försäkring.

Rapportera tillbud, olyckor och ohälsa
Att rapportera och utreda orsakerna till tillbud, olyckor och ohälsa är nödvändigt i ett
bra arbetsmiljöarbete. Syftet är att finna orsaker till händelser och att förebygga. Det
är viktigt att även rapportera riskobservationer, det vill säga saker som kan leda till
tillbud, olyckor eller ohälsa – som till exempel en blockerad branddörr eller upprepade
konflikter som inte löses på ett konstruktivt sätt.
För att fånga upp risker, tillbud och olyckor i verksamheten behövs ett rapporteringssystem, som BIA-systemet* som tillhandahålls av AFA Försäkring och som flera
måleriföretag använder. Alla riskobservationer, tillbud och olyckor ska rapporteras
internt, och alla arbetstagare har ett ansvar att rapportera brister i arbetsmiljön.
*BIA är bygg-och anläggnings variant av IA-systemet (Informationssystem om arbetsmiljö)
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I BIA-systemet finns följande definitioner:
•• Riskobservation. En observation av något som skulle kunna leda till ett tillbud eller en olycka, till exempel en blockerad nödutgång. Kan beskrivas som en
»aha«-händelse.
•• Tillbud. En händelse som kunde ha lett till skada eller ohälsa, till exempel någon
som ramlar ned från en arbetsställning utan att skada sig. Kan beskrivas som en
»oj«-händelse.
•• Olycka. En händelse som lett till skada eller ohälsa, till exempel någon som ramlar
eller faller, och som får en skada till följd. Kan beskrivas som en »aj«-händelse.
•• Arbetssjukdom. Kan till exempel vara allergier eller förslitningsskador härledda till
arbetet.
•• Utredning innebär att ta reda på varför tillbudet, olyckan eller sjukdomen inträffat
och att därefter vidta åtgärder.

Tillbud och skador ska även rapporteras till myndigheter
Till Arbetsmiljöverket ska
•• allvarliga tillbud, svårare personskador och dödsfall rapporteras av arbetsgivaren
utan dröjsmål.
Till Försäkringskassan ska
•• alla arbetsskador och arbetssjukdomar rapporteras av arbetsgivaren, arbetssjukdomar rapporteras i samråd med skyddsombud och den drabbade.
www.anmalarbetsskada.se

Exempel på tillbud som ska anmälas är
•• Fall av föremål som skulle kunnat orsaka allvarliga personskador
•• Fall från ställningar och stegar, samt i trappor
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Riskbedömning
Arbetssättet för att hantera risker på arbetsplatsen handlar om att:
1. Undersöka arbetsmiljön
Din arbetsmiljö handlar om allt från luftkvalitet, buller, kemiska hälsorisker, arbetsledning, arbetstider, sociala kontakter, variation i arbetet till
möjligheter till egen utveckling. Men att undersöka arbetsmiljön är ingen
engångsinsats. Att uppmärksamma, rapportera och åtgärda arbetsmiljöproblem behöver vara en självklar del i det dagliga arbetet, och det behöver
göras i samverkan, där alla tar ansvar. Se till att det finns rutiner för hur
tillbud och olyckor rapporteras. Ligger det ett verktyg på golvet som någon
har glömt – flytta undan det direkt! Gör arbetsmiljö till en stående punkt på
dagordningen på alla gruppmöten.
Men arbetsmiljön behöver också undersökas mer systematiskt och strukturerat, till exempel genom skyddsronder, tekniska mätningar, genom diskussioner på arbetsplatsträffar eller genom att lyfta särskilda frågor i enkäter,
intervjuer eller i medarbetarsamtal. Det är viktigt att riskbedömningen görs
så långt ut i linjen som möjligt – där arbetet faktiskt genomförs. Skyddsronder
ska genomföras gemensamt, med chef och skyddsombud. Använd checklistor som utgångspunkt vid skyddsronden. Flera exempel på checklistor finns
på www.prevent.se/maleri. Tänk på att det är lätt att bli hemmablind i din
vardag. Försök att se din arbetsmiljö med någon annans ögon!
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2. Riskbedöma
Innan du ska utföra en arbetsuppgift är det viktigt att du identifierar, utvärderar och diskuterar de risker som arbetet eventuellt medför. Riskbedömningen kan också beskrivas som en process som består av att identifiera risker, analysera risker, utvärdera risker och slutligen hantera, eller behandla,
risker. Det är därför klokt att titta på riskerna utifrån olika perspektiv, till
exempel om de har koppling till:

•• utrustning och verktyg
•• arbetsmetoder och arbetsmaterial
•• produktionsprocesser
•• förändringar under arbetets gång
•• yttre förutsättningar, som till exempel väder
•• arbetets organisation.

?

FUNDERA ÖVER
Hur jobbar ni med arbetsmiljön på ditt företag? Vad fungerar bra? Vad
fungerar mindre bra?

Du behöver också bedöma risken utifrån sannolikhet och konsekvens:

•• Hur stor är sannolikheten att risken kommer att orsaka ohälsa eller
olycksfall?

•• Hur stora konsekvenser kan en olycka få?
Använd en av riskbedömningsmodellerna på nästa sida för att tydliggöra
risknivå, konsekvenser och åtgärder.

?

FUNDERA ÖVER
Händer det att ni hoppar över riskbedömningen och förlitar er på den
personliga skyddsutrustningen?
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Hög
Mycket allvarlig risk

Åtgärdas så långt rimligt
Åtgärdas snarast
Arbetet ska inte utföras innan åtgärd vidtagits

3. Åtgärda och ta fram handlingsplan
Fel och brister som innebär livsfara ska åtgärdas direkt. Börja inte utföra ett
arbete som inte är säkert. De risker som inte behöver tas om hand direkt
ska beskrivas i en handlingsplan. Prioritera åtgärderna i enlighet med analysen som gjordes i riskbedömningen. Skyddsombudet ska vara med och ta
fram handlingsplanen som sedan ska gås igenom i skyddskommittén eller
motsvarande samverkansorgan. Handlingsplanen ska vara skriftlig och bör
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hänga ihop med verksamhetens övergripande verksamhetsplan. Handlingsplanen ska visa:

•• vilka åtgärder som ska vidtas
•• vem som ansvarar för att åtgärderna vidtas
•• när åtgärderna ska vara genomförda
•• när vidtagna åtgärder ska kontrolleras
•• förväntad effekt.

?

FUNDERA ÖVER
Händer det ofta att planerade åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inte
genomförs? Varför i så fall? Hur kan det rättas till?

4. Kontrollera, följa upp och utvärdera åtgärder
Arbetsplatsen behöver ha en rutin eller ett system för att kontrollera att
handlingsplanen följs upp. Genomförs åtgärder – men utan effekt – måste
nya åtgärder planeras utifrån svaren på frågorna:

•• Var åtgärden som vidtogs den rätta?
•• Fick den förväntad effekt och förväntat resultat?
•• Om inte – hur rättar vi till det nu?
Rutiner och instruktioner
Arbetsmiljöarbetet är viktigt. Beroende på område och arbetsplatsens storlek kan
rutiner för olika frågor behöva dokumenteras.
En rutin är ett i förväg bestämt tillvägagångssätt. En serie av aktiviteter som genomförs i viss ordning och som beskriver vad som ska göras, när, var, hur och av vem. Exempel på områden som kan behöva ha skriftliga rutiner är frågor om alkohol, droger
och läkemedel, rehabilitering, kränkande särbehandling, hot och våld, krishantering
vid stora olyckor och dödsfall. De skriftliga rutinerna gör att alla på arbetsplatsen vet
vad som gäller.
En instruktion är en beskrivning vars syfte är att enkelt och tydligt tala om hur något
ska utföras. Om en arbetsuppgift eller en omständighet i arbetet innebär en allvarlig
risk krävs det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter att det ska finnas skriftliga arbetsoch skyddsinstruktioner. Det är viktigt att instruktionerna kan förstås av alla. Exempel
på arbetsuppgifter som behöver skriftliga instruktioner är arbete i slutet utrymme och
arbete med blyfärg. Vissa arbetsuppgifter ställer även krav på speciell utbildning.
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Exempelföretaget Maries Måleris skyddsrond med fokus på
arbetsbockar
Att undersöka arbetsmiljön är första steget för att kunna förbättra den. Först när vi
vet vilka brister som finns kan vi bestämma hur de ska åtgärdas och i vilken ordning.
Arbetsmiljön kan undersökas på många sätt. Ett vanligt sätt är att göra en skyddsrond.
Arbetsgivare och skyddsombud går då runt tillsammans på arbetsplatsen och tittar på
sådant som till exempel fall- och belastningsergonomiska risker, buller och damm. Att
utgå från en checklista minskar risken att missa något viktigt område.
Företaget Maries Måleri, med 11 anställda, ska genomföra en skyddsrond
med fokus på arbetsbockar. Så här gjorde de:
•• Företagets skyddsombud och vd, tillika arbetsmiljöansvarig, träffas på företagets
kontor. Även fast skyddsronden ska fokusera på arbetsbockar väljer de att börja med att gemenensamt gå igenom hur företaget jobbar med det systematiska
arbetsmiljöarbetet. De använder en generell checklista för skyddsrond och konstaterar att arbetsmiljöpolicyn inte behöver uppdateras, att rutiner för arbetsmiljöarbetet finns dokumenterade, att uppgiftsfördelning finns dokumenterad, men att
avtalet med företagshälsan behöver ses över och att alla som ska få hälsoundersökning inte fått det.
•• Avvikelserna noteras i checklistan. De skriver in förslag på åtgärder, vem som är
ansvarig för att de ska genomföras, när åtgärderna ska vara genomförda och hur
de ska följas upp för att säkra att de haft effekt.
•• Vid tillfället för skyddsronden har måleriet målare ute på tre olika arbetsställen.
Skyddsombudet och vd har planerat att åka till alla tre arbetsställen samma dag.
På varje plats genomför de samma typ av skyddsrond. Tillsammans tittar de på
de arbetsbockar som målarna använder på sina respektive arbetsställen. De utgår
från en checklista för fallolyckor och använder de »rutor« som är relevanta för just
arbetsbockar. De kontrollerar till exempel att bockarna är hela, att de har tassar, att
de står på bra underlag, att samma typ av arbetsbock finns på arbetsstället och att
den är anpassad efter uppgiften. De frågar målarna som använder arbetsbockarna
om de har synpunkter på bockarnas funktion och säkerhet, och om de är lätta,
svåra eller tunga att hantera och flytta. De tittar också på hur städningen fungerar
på arbetsstället, och om det är ordning och reda.
•• Efter varje arbetsställe skriver de in i checklistan de åtgärder som behöver vidtas
för att alla arbetsbockar ska vara säkra, vem som ansvarar, samt tidplan för insatser
och uppföljning. På ett av arbetsställena finns en arbetsbock som är trasig. Den
arbetsbocken tar de med sig, för att reparera eller slänga.
•• När de kommer tillbaka till kontoret sammanställer de handlingsplanen. De lägger
dokumentet på företagets gemensamma Facebooksida, som fungerar som ett
internt kommunikationsforum. De uppmanar alla att komma in med synpunkter
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om de tycker att skyddsronderna som genomförts missat något viktigt. De informerar också om handlingsplanen, om vilka åtgärder som ska vidtas, tidplanen och
vilka som är ansvariga. De länkar samtidigt till Arbetsmiljöverkets information om
fallrisker.
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Arbetsmiljön i måleribranschen
Målarens »produktionsprocess« består av ett antal arbetsmoment som är
snarlika oavsett uppdrag. I förarbetet ingår målarens egen planering, att ta
fram utrustning och att täcka golven. Till underarbetet hör att tvätta, skrapa, grunda och förbereda ytan för nästa behandling. Mellanbehandlingarna
inbegriper spackling, slipning och grundning. I färdigbehandlingar ingår
bland annat färdigstrykning och tapetsering. Till sist finns alltid ett visst efterarbete med avtäckning och urstädning. Men även om arbetsuppgifterna
i stort sett är de samma, varierar arbetsmiljön. En målare som jobbar på en
stor byggarbetsplats med fasadmålning har en helt annan arbetsmiljö än en
målare som renoverar en privatbostad.
I måleribranschen kan fallrisker uppstå när arbete utförs från ställningar
eller arbetsbockar. Vid arbete över axelhöjd, under knä eller vid repetitiva
statiska arbetsmoment kan risken för belastningsbesvär öka. Damm och
gaser från kemikalier, färger och byggnadsmaterial kan orsaka allergier och
luftvägsbesvär och höga ljudnivåer kan ge hörselskador. Även brister i ledning, styrning, kommunikation och det sociala samspelet på arbetsplatsen
påverkar arbetsmiljön. Under senare år har strukturen i branschen förändrats, både vad gäller ålder, kön och etnicitet. Allt fler kvinnor söker sig till
branschen, vilket gjort att många arbetsplatser behövt arbeta med fördomar
och attityder som rör kön.

?

FUNDERA ÖVER
Hur ser din arbetsmiljö ut? Vilka risker möter du? Hur hanterar du dem?
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Säkerhetskultur
Inga system, regler eller rutiner i världen – hur bra de än är – kan bygga
bort alla risker. Olyckor kan hända ändå. Vi är alla varandras arbetsmiljö
och vi har alla – som anställda – en skyldighet och ett ansvar att bidra till
en god arbetsmiljö. Arbetsmiljö handlar om samspelet mellan människa
(M), teknik (T) och organisation (O), ofta förkortat MTO. Det är viktigt att
alltid ha dessa tre perspektiv med när ni arbetar med arbetsmiljön.
När en olycka inträffar är det sällan en enda sak som fallerat. Säkerhet
är med andra ord ett komplext område. Därför är det viktigt att alla delar i
säkerhetskedjan fungerar och samverkar. Säkerhet skapas människor emellan, i samspel och i samverkan. Vi är alla varandras arbetsmiljö och det är
bara med gemensamma krafter som vi i varje enskilt arbetsmoment kan
skapa en säker arbetsplats.

?

FUNDERA ÖVER
Använder du alltid de skydd du behöver för att jobba säkert?

Säkerhetskulturen kan förenklat beskrivas som »kittet« i organisationen
när det gäller säkerhet. Det vill säga de gemensamma värderingar, attityder
och konkreta handlingar som är inriktade på att skapa en säker arbetsplats.
I en bra säkerhetskultur stämmer ord och handling överens. Var och en
tar ansvar för sin egen säkerhet och påpekar också om någon utsätter sig
eller andra för fara. Om alla är överens om hur man vill ha det på arbetet
gällande säkerhetsnivån samt har regler och rutiner som fungerar, då har
man kommit en bra bit på vägen. När arbetstagare på en arbetsplats ser att
M(änniskan)
Kompetens
Lokal kännedom
Fysisk och psykisk status
Motivation

Riskkälla

O(rganisationen)
Procedurer
Planering
Utbildning
Kommunikation
Ordning och reda
Underhåll

T(ekniken)
Design
Utrustning och verktyg
Fysisk arbetsmiljö
Personlig skyddsutrustning
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säkerhet prioriteras i handling påverkar det viljan att välja säkrare beteenden, vilket minskar riskfyllda beteenden och antalet tillbud och olyckor.
Säkerhet beskrivs även i form av barriärer – det vill säga lager av skydd –
som var för sig förebygger att en olycka sker. Barriärerna kan vara tekniska,
som till exempel inbyggda skydd i en maskin, eller fysiska, som till exempel
skyddskläder, eller administrativa, som rutiner och föreskrifter.
Förutsättningar för en god säkerhetskultur är

•• engagerad ledning som prioriterar frågan i handling
•• tillit och respekt för varandras kunskap
•• en upplevelse av att organisationen är rättvis
•• bra rapporteringssystem för riskobservationer, tillbud och olyckor
•• enkla arbetssätt, metoder och verktyg
•• kunskaper för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt
•• arbetstagare som upplever att de är informerade och delaktiga
•• att arbetsmiljöarbetet bedrivs ute i verksamheten, av alla arbetstagare
•• vilja till lärande och förmåga att dra rätt slutsatser från till exempel

olyckor, förmåga att reflektera över praxis och en vilja och möjlighet att
göra förändringar när det behövs

•• roller med tydligt ansvar och tydliga befogenheter.
Mer information om säkerhetskultur hittar du i Prevents webbverktyg
Säkerhetsvisaren, www.prevent.se/sakerhetsvisaren.
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Vanliga risker i branschen
Du ska kunna komma hem från jobbet i samma skick som du kom dit. Men
ibland brister uppmärksamheten. Kanske glömde du helt enkelt att tänka
säkert innan du satte igång jobbet och tog en genväg. Tänk på att vi alla är
varandras arbetsmiljö!
Tänk på att …
… genom att alltid välja säkra arbetssätt gör du inte bara din egen arbetsmiljö
säker – den blir även säker för dina kollegor. Och det omvända – väljer du osäkra
metoder skapar det även en riskfylld och osäker arbetsmiljö för dina kollegor.

Fall
Låg höjd
Att ramla, snubbla och halka är några av de vanligaste riskerna i branschen. Vanligaste konsekvenserna är stukningar och
benbrott. De allra flesta fallolyckor sker från låg höjd, under
två meter. Fall sker från till exempel arbetsbockar i samband med att målaren ska gå ned och gör det på sidan där det inte finns trappsteg. Det kan
också hända när hantverkarställningar eller bockar står på underlag som är
ojämna eller hala, eller när det ligger arbetsmaterial på marken eller golvet.
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Det kan också bero på att en person sträcker sig för att försöka förflytta
ställningen samtidigt som personen står på den, istället för att gå ned, flytta
ställningen och sedan klättra upp igen.
Fakta
Arbetsbock upp till 1,25 m. Ställning över 1,25 m. Arbetsbockar och ställningar ska
vara typgodkända.

Förebygg genom att

••alltid göra en riskbedömning innan arbetet. Vilken arbetsmetod ska

användas? Hur ska arbetet kunna utföras säkert? Vilka rutiner gäller?

••bara använda hela och typgodkända arbetsbockar och ställningar
••alltid kontrollera arbetsbockar före användning – arbetsbocken måste
ha glidskydd

••ha ordning och reda där du arbetar, hålla golv och underlag rena och
alltid plocka upp lösa föremål och städa undan innan du sätter igång
arbetet

••ha arbetsbockar med trappsteg på båda sidor
••ha samma typer av arbetsbockar i projektet och inte blanda modeller
••inte bygga en rullställning på dåligt underlag
••se till att alla hjul på rullställningen är låsta vid användning
••alltid kontrollera ställningen innan den används – och dokumentera
kontrollen

••se till att verktyg och material inte riskerar att falla ned
••ha bra belysning så att det går att se höjdskillnader och ojämnheter.
Hög höjd
Ju högre upp du arbetar, desto större konsekvenser kan ett fall få. För arbete
över två meter ska det alltid göras en arbetsmiljöplan. För att bygga, ändra
eller montera ner en ställning krävs utbildning och erfarenhet. Även för
mobila arbetsplattformar och andra lyftanordningar finns särskilda regler
om utbildning. En riskbedömning ska alltid göras när lyftanordningar och
lyftredskap används. Tänk på lyftanordningarnas stabilitet beroende på underlag, arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper och säkring av
last. Fallskydd ska användas om det finns risk för att lyftanordningen blir
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påkörd eller om det behövs för att säkert ta sig ur och i anordningen. Det
är mycket viktigt att ha rätt säkerhetsutrustning och att i de fall stegar och
ställningar används, att de är rätt byggda och att de hanteras i enlighet med
de föreskrifter som finns.
Förebygg genom att

••alltid göra en riskbedömning, både vid höjdarbete och vid förändringar

i projekt. Vilken arbetsmetod ska användas? Hur ska arbetet kunna utföras säkert? Vilka rutiner gäller? Vilken typ av ställning ska användas?
Vilken storlek? Vem ansvarar för underhåll? Finns det risk för påkörning? Hur förankras och stabiliseras ställningen? Hur skyddas den som
går upp i ställningen mot fall?

••alltid kontrollera ställningen innan den används, dokumentera
kontrollen och bara använda typgodkända ställningar

••se till att ställningar där fallhöjden är två meter eller mer har skyddsräcke och fotlist. Skyddsräcket ska vara cirka en meter högt och tvåledigt. Avståndet mellan vägg och bomlag får aldrig vara mer än 30
centimeter. Är ställningen över två meter ska tillträdesleden vara en
trappa eller en landgång

••endast i undantagsfall använda rullställning vid arbete över två meter
••inte bygga en ställning på dåligt underlag
••se till att verktyg och material inte riskerar att falla ned
••den som använder lift är utbildad och har bevis för det och arbetsgivarens tillstånd

••inte använda lyftanordningar för transporter
••ta reda på om det finns behov av avspärrningar
••ha bra belysning så att det går att se höjdskillnader och ojämnheter
••ha ordning och reda där du arbetar, håll golv och underlag rena och plocka
alltid upp lösa föremål och städa undan innan du sätter igång arbetet

••vid långvarigt arbete från tak alltid ha dubbla säkerhetsanordningar och
att aldrig arbeta ensam på tak eller från fönster. Vid utvändig målning
av fönster ska alltid säkerhetsanordning användas.

?

FUNDERA ÖVER
Ligger det ofta material eller verktyg på golvet? Vet du hur arbetsbockar
och ställningar används på ett säkert sätt?
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För mobil arbetsplattform gäller att

••välja rätt arbetsplattform med hänsyn till uppdraget, kontrollera alltid
att liften är besiktigad

••använda säkerhetssele i mobila arbetsplattformar om det behövs
••användaren ska ha teoretiska och praktiska kunskaper samt arbetsgivarens tillstånd att använda utrustningen. (Se Prevents Säkra personlyft.)

Kunskapskrav
Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som använder lyftanordningar eller lyftredskap har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna använda utrustningen på ett säkert sätt.
Flera branschorganisationer har utbildningar, till exempel BYN, Byggnadsindustrins
yrkesnämnd och Liftutbildningsrådet.
Arbetstagare och inhyrd personal behöver ha skriftligt tillstånd från arbetsgivaren
respektive inhyraren för att få använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet ska
visa vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som det gäller.

Personlig skyddsutrustning
Gemensamma skyddsåtgärder ska prioriteras, men personlig skyddsutrustning måste
användas när risker inte kan undvikas. Du vet väl att du som arbetstagare är skyldig
att följa arbetsplatsens regler om hur och när personlig skyddsutrustning ska användas? Som att alltid ha skyddsskor med spiktrampskydd och tåhätta, skyddskläder och
handskar, byxor med ficka för knäskydd, skyddsglasögon om det finns risk för stänk,
hörselskydd när det finns risk för höga ljud och andningsskydd när det krävs. Tänk
också på att sköta om din personliga skyddsutrustning så att den fungerar på bästa
sätt. Personlig skyddsutrustning ska alltid vara utprovad av personen som ska använda
den.
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Fysisk belastning – ergonomi
Många arbetsuppgifter i måleribranschen är repetitiva och arbete utförs ofta i krävande arbetsställningar, med armar och
händer ovanför huvudet, med bakåtböjd nacke, i vridna ställningar eller på knä. Det förekommer också en del tunga lyft,
till exempel av färgburkar och material. Därför är det viktigt att lyfta rätt,
och försöka rotera arbetsuppgifter så mycket det går och att använda alla
hjälpmedel som finns. För att kroppen ska hålla hela arbetslivet är det också viktigt att veta vad som är bra arbetsställningar i de arbetsuppgifter du
utför. Även om en obekväm arbetsställning fungerar bra en gång så kan det
bli mycket slitsamt för kroppen om samma uppgift utförs på samma sätt i
flera år. Det som tar stryk är ofta nacke, axlar, skuldror, rygg och knän.
Förebygg genom att

••ha kunskap om och använda de hjälpmedel som finns för den arbetsuppgift du utför, så att du skonar kroppen så mycket som möjligt

••välja och använda de ergonomiska hjälpmedel som finns, som till exempel nackstöd, knäskydd, skyddsskor och ergonomiskt anpassade verktyg

••planera och organisera arbetet för att undvika obekväma arbetsställningar och statiskt arbete, genom till exempel arbetsrotation

••alltid ha bra belysning, som inte bländar
••alltid arbeta »så nära kroppen« som möjligt
••lyfta med benen, inte med ryggen
••alltid lyssna på kroppens signaler
••ta mikropauser för att bli medveten om den spänning du har i kroppen
••ta korta avbrott och skaka loss kroppen för att få igång blodflödet och
låta spända muskler slappna av.

?

FUNDERA ÖVER
Använder du nackstöd? Vilka hjälpmedel använder du för att jobba
ergonomiskt?
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Kemiska risker
I måleribranschen är arbetsmaterialet – målarfärgen – en kemisk produkt. Idag är de flesta produkter vattenbaserade, men
lösningsmedelsburna produkter används ibland fortfarande
vid till exempel fasadmålning. Det är alltid viktigt att veta vad
den färg, det spackel eller det rengöringsmedel du arbetar med innehåller,
vilket innebär att du alltid måste läsa och följa informationen i säkerhetsdatabladen som finns kopplade till produkten. Tänk på att rengöringsmedel
kan ge frätskador och irritation på ögon och hud. Ett allt vanligare problem
är allergier, till exempel till följd av konserveringsmedel i de produkter som
används.
I branschen förekommer också bly och asbest, till exempel i gamla fönster och fasader, ämnen som är skadliga även för den yttre miljön. Bly fanns i
vissa färger fram till och med 1970 och kan ge neurologiska skador om inte
angivna gränsvärden följs. Särskilda regler finns för gravida och ammande,
och kvinnor får inte exponeras för bly under graviditet och amning. Viktigt
att veta är att fostret är känsligast i början av sin utveckling, och skador kan
därför uppstå innan en graviditet ens är konstaterad.
Vid bearbetning eller rivning av material som innehåller asbest frigörs
en stor mängd asbestfibrer som finns kvar i luften under lång tid. Fibrerna
är farliga att andas in och kan orsaka allvarliga lungsjukdomar, som till
exempel cancer. Arbete med asbest kräver utbildning.
Innan arbetet påbörjas är det byggherrens ansvar att ta reda på om det
finns skadliga och hälsofarliga ämnen, som till exempel bly eller asbest, i
färg eller fönsterkitt. För att få veta det ska prover skickas iväg på analys.
Om byggherren inte gör det blir det arbetsgivarens ansvar.

?

FUNDERA ÖVER
Har du koll på vad färger du använder innehåller? Hur ofta läser du
säkerhetsdatabladen?

Förebygg genom att

••se till att personalen har rätt kompetens
••alltid läsa och följa säkerhetsdatabladen innan arbetet
••alltid göra en riskbedömning innan arbetet
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••vidta åtgärder för att minska exponeringen av farliga kemikalier genom
att utföra arbetet så att exponeringen blir så liten som möjligt

••alltid använda rätt skyddsutrustning, som handskar, kläder, glasögon
och andningsskydd

••skydda ögon och andningsvägar vid sprutspackling, högtryckssprutning- och tvätt, slipning, skrapning och torrborstning

••endast använda epoxiprodukter i undantagsfall, och då endast av personer med särskild utbildning.

?

FUNDERA ÖVER
Gör ni alltid en riskbedömning innan arbete med kemikalier?

Damm
Arbetsmiljön i måleribranschen kan också vara dammig, framför allt vid
slipning och städning. Det är viktigt att minimera dammspridning och att
använda rätt anpassade andningsskydd. Betong kan innehålla kvarts och de
allra minsta partiklarna i kvartsdammet kan tränga ända ned i lungblåsorna
med inandningsluften. Det kan ge inflammation och ärrbildning i lungvävnaden och i förlängningen leda till kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
och silikos (stendammslunga), som är en obotlig sjukdom. Det kan även
orsaka cancer.

?

FUNDERA ÖVER
Använder du alltid andningsskydd när det behövs?

Förebygg genom att

••minska dammspridning genom att välja rätt arbetsutrustning och använda maskiner med filter, till exempel »Giraffen«

••använda dammfångare/byggventilation med filter
••använda rätt städrutiner och städutrustning, till exempel dammsugare
och golvskrapor

••tänka på att damm och partiklar finns kvar i luften även efter att arbetet
är klart, så behåll andningsskydd på så länge du är på platsen.
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Medicinska kontroller och hälsokontroller
Enligt Måleriföretagens och Målarförbundets kollektivavtal ska varje företag teckna
avtal med en företagshälsa eller motsvarande oberoende expertresurs. I avtalet ska regelbundna hälso- och arbetsmiljöundersökningar ingå minst vart tredje år för anställda
upp till 50 år, och för äldre personer varje år. Hälsoundersökningen ska bland annat
innehålla bedömning av styrka, besvär i luftvägar och eventuella allergier. Utöver detta
ska medicinska kontroller genomföras enligt lag för personer som till exempel har
arbete som medför exponering för till exempel bly, asbest, vibrationer eller hörselskadligt buller.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Hur vi mår och trivs på jobbet handlar också om hur arbetet är organiserat, hur vi samarbetar och löser konflikter, hur
stämningen är och vilka möjligheter till utveckling som finns.
Höga krav i arbetet behöver balanseras med en möjlighet till
kontroll över arbetssituationen och arbetet behöver kännas meningsfullt.
En trygg och utvecklande arbetsmiljö och en bra balans mellan arbete och
fritid är viktiga faktorer för att må bra. Du ska känna dig trygg på jobbet,
oavsett om din arbetsplats är en privatpersons lägenhet eller en stor byggarbetsplats.
En bra arbetsmiljö består också av en bra organisation, där alla känner
sig delaktiga och vågar säga vad de tycker. Ett öppet arbetsklimat gör att
konflikter inte sopas under mattan och tidiga signaler på missförhållanden
kan tas om hand, som till exempel för hög arbetsbelastning under lång
tid, såväl fysisk som mental. Det behövs också tydliga och väl kända rutiner och regler för hur riskbruk/skadligt bruk och kränkande särbehandling
hanteras. Det är även viktigt att chefer, arbetsledare och skyddsombud är
goda föredömen för att hantera frågor om fördomar och attityder, så att
mångfalden i branschen kan stärkas. Jämställdhet bidrar till bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män.
Förebygg genom att

•• ha tydlighet när det gäller värderingar, ledarskap, arbetsuppgifter, prioriteringar, mål och styrning
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•• arbeta för att ha ett öppet arbetsklimat, delaktighet och bra kommunikation

•• organisera arbetet så att det underlättar samarbete och så att det finns
möjlighet att få stöd vid behov

•• ge möjlighet till återhämtning och reflektion
•• ge möjlighet till kompetensutveckling och lärande i arbetet
•• ta upp frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö på utbildningar
•• motverka förekomst av starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter
•• förebygga hot- och våldssituationer. Gå aldrig in i en lägenhet om du
känner obehag

•• ha regelbundna medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar
•• arbeta med friskvård, hälsorådgivning och rehabilitering och ha policys
och riktlinjer för detta

•• ha policys och rutiner för förebyggande och hantering av skadligt bruk
samt kränkande särbehandling

•• möjliggöra för arbetstagare att ha bra balans mellan arbete och fritid.

?

FUNDERA ÖVER
Hur löser ni konflikter i arbetsgruppen? Pratar ni med varandra – inte om
varandra? Hur hanteras stress? Hur säkert fungerar ensamarbete?

Buller
I vissa arbetsmiljöer i måleribranschen är ljudnivån hög och
buller mer vanligt förekommande. Byggarbetsplatser är sådana exempel. Buller definieras som oönskat ljud och det är viktigt att minimera bullret på arbetsplatsen. För en bra ljudmiljö
krävs ett förebyggande, regelbundet och långsiktigt arbete med buller. Om
bullerexponeringen är lika med eller överstiger tillåtna gränsvärden är arbetsgivaren skyldig att informera och utbilda om riskerna med bullerexponering. Som arbetstagare behöver du följa de instruktioner som finns
för att minimera exponeringen för buller, använda skyddsanordningar och
personlig skyddsutrustning.
Det är viktigt att alltid använda hörselskydd i bullriga miljöer och att
komma ihåg att göra det även när du går från en tyst miljö till en bullrig.
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Starkt buller kan påverka dig tillfälligt eller ge bestående skador på hörseln.
Buller kan också göra dig tröttare och mer stressad och göra så att du arbetar sämre. Du kan få svårare att samtala vilket kan öka risken för olyckor
när du inte hör viktiga ljud. Om du ofta behöver höja rösten kan du få
röstproblem.
Förebygg genom att

•• vidta åtgärder för att minska bullerexponeringen, till exempel genom
att sätta in bullerdämpande material vid bullerkällan

•• planera arbetet med hänsyn till buller, för att minska exponeringen
•• använda hörselskydd, vid till exempel sprutspackling, högtryckssprutning- och tvätt, slipning och skrapning

•• inte glömma att sätta på hörselskydd även vid korta vistelser i miljöer
med buller

•• alltid ha hörselskydd tillgängliga i lokaler med hög ljudnivå
•• göra regelbundna bullerkartläggningar.

?

FUNDERA ÖVER
Hur stor risk är buller på ditt jobb? Händer det att du inte använder hörselskydd när du borde?

Trafik
Som förare
Många arbetstagare vistas dagligen i trafiken. Arbetstagare kör
till och från uppdrag under arbetsdagen och dessutom använder många bilen för att ta sig till och från arbetsplatsen. Att
köra enligt trafikreglerna är självklart. Lika självklart är det att vara utbildad och ha kunskap om de regler som gäller för fordonet du kör och den
last du transporterar. Det handlar till exempel om kunskap om farligt gods,
om viktbegränsningar och om hur du lastar rätt och hur och när gods behöver säkras. Det är också viktigt att inte låta tidspress påverka hastigheten,
och att inte använda mobiltelefon eller arbetsredskap på otillåtna sätt när du
kör. Merparten av alla företag har idag moderna och säkra bilar som byts
ut regelbundet.
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Men tillbud och olyckor i trafiken beror inte bara på dig som kör, det
handlar lika mycket om medtrafikanternas beteende, om väder och vind
och trafikförutsättningarna för dagen. Det är lätt att köra på rutin, framför
allt i områden där du varit många gånger förr. Då gäller det att – trots erfarenhet och mångårig vana – ändå hålla uppmärksamheten skärpt på vad
som händer i omgivningen och att alltid anpassa hastighet och körsätt efter
rådande förutsättningar.
Förebygg genom att

•• följa lagar och regler
•• ha en bilpolicy på företaget
•• ha rätt kunskaper för uppdraget, till exempel om farligt gods, om viktgränser, hur du lastar rätt och säkrar gods på rätt sätt, med fast inredning, lastnät och spännband

•• ha rätt fordon för uppdraget och besiktigade fordon och släpvagnar
•• aldrig vara påverkad av alkohol, droger eller läkemedel när du kör
•• använda handsfree vid mobilsamtal.
Arbete i trafik
Vissa arbeten, till exempel målning av fasader, utförs ibland i direkt anslutning till trafikmiljö. Om arbetet sker i fordonstrafik ska avspärrningar
göras och reflexväst eller liknande användas. Om arbete utförs från mobil
arbetsplattform, till exempel skylift, ska säkerhetssele användas eftersom
det finns risk för påkörning.
Förebygg genom att

•• spärra av enligt kommunens regelverk (sök tillstånd hos kommunen).

?

FUNDERA ÖVER
Hur stor risk är trafiken hos er? Har ni pratat om trafiksäkerhet på en
arbetsplatsträff?
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Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
Exempelföretaget Maries Måleri AB
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Företaget jobbar med måleriuppdrag främst för privatpersoner och mindre företag och
har funnits sedan 1980-talet, då en målare startade företaget. Därefter har det vuxit
och idag är 11 personer anställda. Lokalerna börjar bli för små, det finns inget omklädningsrum för kvinnor och nu planeras en ombyggnation med syfte att utöka och
modernisera samtliga personalutrymmen, både omklädningsrum och kök. En konsekvens av förändringen är att de nya personalutrymmena behöver ta yta i anspråk från
lager och förråd. Förändringen behöver förankras och planeras och drivas gemensamt,
i samverkan. Vd:n (grundaren) ser det som ett bra tillfälle att lyfta arbetsmiljöfrågor
och att utvärdera och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ombyggnationen
rsöka
ska drivas av en liten arbetsgrupp där bland
annat vd och skyddsombud
nde ingår. R
dersöka
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Arbetsmiljöpolicy
Maries Måleri AB har redan en arbetsmiljöpolicy. Men policyn behöver uppdateras. Policyn är krångligt skriven, och
inte alls känd bland arbetstagarna. Arbetsgruppen beslutar
att ta fram en ny policy.
Uppgiftsfördelning
Maries Måleri AB har ingen uppgiftsfördelning. Nu föreslår
arbetsgruppen att visst arbetsmiljöansvar – som X-uppgiften
– ska delegeras till X.
Rutiner och dokumentationskrav
Maries Måleri AB har inte dokumenterade instruktioner för
arbetsuppgifter som innebär allvarlig risk. Dessa instruktioner ska nu dokumenteras av X.
Kunskaper
Arbetsgruppen ser att arbetsmiljökunskaperna generellt behöver förbättras, hos alla anställda. De beslutar att arbetsmiljö ska ingå som ett pass på den konferens företaget ska ha
under året.
Undersökning av arbetsförhållandena
Inför ombyggnationen behöver arbetsmiljön undersökas ur
flera perspektiv: Hur ser lokalerna ut idag? Vilka problem
finns med till exempel utrymme, belysning, ventilation, utrustning och inredning? Arbetsgruppen beslutar att genomföra en skyddsrond gemensamt för att få ett bra underlag för
ombyggnaden.
Riskbedömning
Genom skyddsronden får företaget en bra bild av de arbetsmiljöproblem som idag är kopplade till personalutrymmena.
Om inget görs bedömer de riskerna som stora att de helt
enkelt inte kan växa så som företaget vill. De funderar också
över om den planerade förändringen kan medföra några nya,
oförutsedda risker. Hur stora är dessa i så fall? Kan de förebyggas/hanteras/elimineras? Och i så fall hur?
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Åtgärda risker och gör en handlingsplan
När riskerna är värderade behöver de skrivas in i en handlingsplan, och åtgärderna för att hantera eller förebygga dem
behöver beskrivas.
Exempel på handlingsplan
RISKBEDÖMNING,
OMRÅDE

HANDLINGSPLAN,
EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER

Kränkande
särbehandling

Risk

En person är utsatt
för kränkande
särbehandling

Hög

Riskernas
orsaker
Negativt
arbetsklimat i
gruppen
Avsaknad av
dokumentation
och rutiner

Prioriterade åtgärder Retur
Ansvarig Klart
uppåt?

Uppföljning
och kontroll
Ansvarig

Samtliga anställda
intervjuas enskilt

Nej

Chefen

1 mars

Chefen

Dokument och rutiner
tas fram

Nej

Chefen

1 mars

Chefen

Följ upp och utvärdera
Att bygga om personalutrymmena beräknas ta cirka sex månader. Maries Måleri AB bestämmer sig för att följa upp förändringen genom att diskutera ombyggnaden löpande på den
fredagsfika som hålls en gång i månaden.
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Läs mer
AFA Försäkring, www.afaforsakring.se
Arbetsmiljöverket, www.av.se
Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se
Prevent, www.prevent.se
Måleriföretagen, www.maleriforetagen.se
Målareförbundet, www.malareforbundet.se

40

Prevent

BAM Måleribranschen

Bilaga
De 12 paragraferna i föreskrifterna om systematiskt
arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
Föreskrifternas tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs de som hyr
in arbetskraft.
Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete
2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner
3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga
verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden
som har betydelse för arbetsmiljön.
4 § Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden
möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
5 § Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall
gå till.
Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio
arbetstagare i verksamheten.
Uppgiftsfördelning och kunskaper
6 § Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en
eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att
risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har
de befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har
tillräckliga kunskaper om
– regler som har betydelse för arbetsmiljön
– fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och
olycksfall,
– åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
– arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.
Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att
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bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom skall kraven i
bilaga 1 uppfyllas.
Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. (AFS 2003:4)
7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i
arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga
instruktioner för arbetet. (AFS 2003:4)
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.
När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna
medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.
Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka
risker som finns och om de är allvarliga eller inte.
9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något
allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för
ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. (AFS 2008:15)
10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra
de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande
arbetsmiljö.
Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I
planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att
de genomförs.
Genomförda åtgärder skall kontrolleras.
11 § Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras.
Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i
verksamheten.
Företagshälsovård
12 § När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall
arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.
När företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den vara av
tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta
arbete. Dessutom skall kraven i bilaga 2 uppfyllas.
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