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Prevents visuella identitet är framtagen för att  
visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för.  
Den ska ge allmänheten en bild av oss som överens-
stämmer med vår egen vision ”Framgångsrika företag 
med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete” och 
med vårt varumärkeslöfte “Kunskaper för en bättre 
arbetsdag”.

Vår visuella identitet omfattar logotyp, typografi, 
färgpalett och bildmanér. Med tydliga riktlinjer kan  
vi agera på ett tydligt och enhetligt vis, och på
så sätt bidra till att göra oss lättare att identifiera  
i det mediala bruset.

De grafiska riktlinjerna är till för att underlätta arbetet 
såväl internt som för formgivare, tidningar, tryckerier 
och externa byråer. Genom att följa dem säkrar vi ett 
tydligt, konsekvent uttryck och kvaliteten på våra 
produktioner.

Malin Drougge, ansvarig grafisk profil
malin.drougge@prevent.se

Inledning

Ladda ner logotyp och 
grafiska element på  
prevent.se/grafiskprofil
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Logotyp
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Prevents logotyp består av ett stiliserat 
P uppdelat i tre fält (som symboliserar de 
tre organisationerna i samverkan som tre 
ekrar i ett hjul som möts i ett nav) samt en 
ordbild med en nedryckare. 

P:et kan frikopplas från ordbilden Prevent 
på Facebook, twitter och som favikon i 
browserns sök fönster.

Logotypens färger är
Mörkgrön:
CMYK: C100 M50 Y100 K30
PMS 7484C
Grön:
CMYK: C85 M10 Y100 K0
PMS 355C
Ljusgrön:
CMYK: C50 M0 Y100 K0
PMS 368C

Grön är helt unik för logotypen,
mörkgrön och ljusgrön ingår i paletten.

Logotypen
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Utöver Prevents primära logotyp finns 
även en negativ med vit ordbild som kan 
användas när kontrasten mot svart inte blir 
tillräckligt bra, som på färgade ytor och 
fotografi. En svartvit logotyp används där 
fyrfärg inte är möjligt.

Undvik att placera logotypen på en 
färgplatta med någon av palettens gröna 
färger.

Logotypvarianter
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Logotypen ska placeras så att den 
uppfattas så tydligt som möjligt.  
Runt logotypen ska alltid finnas en frizon, 
där inga andra grafiska element, bilder 
eller texter får placeras. Logotypens frizon 
kan vara större än angivna mått.  
Frizonen baseras på höjden av P.  

Logotypens frizon



8 ·  V ISUELL IDENTITET –  R IKTLINJER

Minsta tillåtna storlek att återge Prevents 
logotyp med nedryckare är 30 mm bredd. 

Minsta tillåtna storlek att återge Prevents 
logotyp utan nedryckare är 15 mm bredd.

Minsta tillåtna storlek att återge Prevents 
logotyp med nedryckare på skärm är  
120 pixlars bredd.

Minsta tillåtna storlek att återge Prevents 
logotyp utan nedryckare på skärm är  
80 pixlars bredd.

Logotypens minsta 
tillåtna storlek

80 px120 px

15 mm30 mm
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Facebook (160X160px)
Twitter (73X73 px)
Twitter (48X48 px)

Ikoner
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Identitetsfärger



11  ·  V ISUELL IDENTITET –  R IKTLINJER

Identitetsfärger

Prevents färgpalett är uppdelad i 4 färg-
par bestående av mörka färger (Tegel, 
Mörkgrön, Mörkblå, Mullvadsgrå) som 
matchas av fyra ljusa färger (Brandgul, 
Ljusgrön, Ljusblå, Ljusgrå) samt grå toner 
endast för användning på webb.

Färgvärdena är anpassade till bestruket 
papper.

Färgerna ska alltid återges i 100%.

Mörkgrön
Pantone®: 7484 C 
CMYK: C100 M50 Y100 K30
RGB: R35 G80 B48
HEX: # 004e2b

Ljusgrön
Pantone®: 368 C 
CMYK: C50 M0 Y100 K0
RGB: R161 G191 B53
HEX: # 95c11a

Tegel
Pantone®: 1675 C 
CMYK: C32 M79 Y100 K0
RGB: R158 G77 B37
HEX: # b54d1c

Brandgul
Pantone®: 7549 C 
CMYK: C0 M30 Y100 K0
RGB: R234 G184 B15
HEX: # fbb900

Mullvadsgrå
Pantone®: 410C 
CMYK: C0 M30 Y0 K70
RGB: R108 G88 B97
HEX: # 6c5861

Mörkgrå – webb
RGB: R94 G93 B93
HEX: # 5d5d5c

Ljusgrå – webb
RGB: R210 G210 B211
HEX: # d3d3d3

Mörkblå
Pantone®: 7694 C
CMYK: C100 M50 Y0 K50
RGB: R0 G64 B109
HEX: # 003e6e

Ljusmullvad
Pantone®: 406 C
CMYK: C0 M15 Y15 K22
RGB: R211 G191 B182
HEX: # d3bfb6

Ljusblå
Pantone®: 7459 C
CMYK: C60 M0 Y0 K30
RGB: R101 G152 B184
HEX: # 4398ba
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Olika färgkombinationer skapar olika god 
kontrast och läsbarhet, man talar om olika 
färgkombinationers gränstydlighet. Röd 
text på vit botten har låg gränstydlighet, 
medan svart text på gul botten har hög 
gränstydlighet och syns därför bättre. 
Vissa färger kan bli rent obehagliga då de 
blandas som text och bakgrund. Blått och 
rött är den minst lämpade kombinationen. 
Förändrat färgseende kan leda till att man 
har svårt att skilja på färgerna rött och 
grönt. Undvik därför att kombinera dessa.

Rubriktypografi (Flama) kan sättas i en 
ljusare/mörkare nyans av samma färg. 
Mindre löpande brödtext (Newzald)
ska inte sättas mot färgad bakgrund. 
Rekommenderade färgkombinationer syns 
till höger.

Identitetsfärger PP
PP

PP
PP

PP
PP

PPPP
PP
PP
PPPP
PP
PP

PP
PP
PP
PP
PP
PP

PP
PP
PP

PP
PP
PP
PP
PP
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Typografi
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Prevents profi lerande rubriktypsnitt är 
Flama. Det fi nns även som webb typsnitt.

Flama används primärt till rubriker, 
bildtexter och kortare textmängder, 
som i foldrar.

Typografi 
profi lerande

Flama Light
Flama Light Italic
Flama Basic
Flama Basic Italic
Flama Semibold
Flama Bold
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Prevents profi lerande brödtypsnitt för 
längre löpande texter, som rapporter, 
är Newzald.

För att använda Newzald krävs typsnitts-
licens. Typsnittet används i produktioner 
som skapas i Adobe Indesign. Dokument 
med typsnittet ska sparas som pdf om de 
distribueras vidare digitalt.

Newzald Book

Newzald Book Italic

Newzald Bold

Newzald Bold Italic

Typografi 
profi lerande

Newzald Bold Italic
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Prevents typsnitt för digitala medier (där 
inte profiltypsnitten funkar) och för Office 
är Arial och Georgia. 

De tillhör Officepaketets grunduppsättning 
och är därför installerade i datormiljöer 
utan att licens krävs. Att använda dessa 
typsnitt minimerar risken för typsnitts-
krångel i till exempel Microsoft Word och 
Microsoft Powerpoint.

Typografi 
Office/digitala medier

Arial Regular (Normal)
Arial Bold (Fet)

Georgia Regular (Normal)

Georgia Italic (Kursiv)
Georgia Bold (Fet)
Georgia Bold Italic (Fet Kursiv)



Grafiskt element
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Prevents grafiska element har samma 
grundkoncept som logotypen, de tre fälten 
som strålar samman i ett mittnav.

Vissa färger passar bättre ihop än andra. 
När delar av det grafiska elemenetet ska 
färgas, görs det med fördel i en färg i två 
toner. Behövs en tredje kan någon av de grå 
neutrala färgerna användas.

Elementet kan fyllas med färger och/eller 
fotografi.

Grafiskt element,
enkel
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Grafiskt element,
komplex

Ett visuellt mer komplext konstruerat 
element, som kan rymma en eller två 
porträttbilder. Övriga rutor får färger ur 
paletten.
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ÅRSBERÄTTELSE 
2018

ÅRSBERÄTTELSE
2018

Grafi skt element
exempel



Fotografi 



Titelrubrik
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Fotografi
porträtt

Bilder på människor i sina respektive 
arbetsmiljöer tagna i svartvitt.  
De avporträtterade ska vara medvetna  
om kameran, men ombedas att inte  
posera eller göra för stora gester. 
Fotografierna ska inte upplevas för 
uppstyrda och arrangerade. Människorna 
på bilderna kan titta in i kameran eller ägna 
sig åt sitt arbete.
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Fotografi
stilleben

Bilder som ska skildra mer övergripande 
teman, arbetsplatsområden och 
problematik arrangeras i omsorgsfullt 
koreograferade stilleben med objekt från 
respektive ämne. 



Grid
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Grid

Grid är den struktur som alla visuella 
element vilar på: Placering av logotyp, 
typografi och bilder. 

Griden innefattar en specificerad rambredd 
för varje trycksaksstorlek, ett bestämt 
antal spalter och ett baslinjeraster för 
typografi och bildplacering.
Till höger A4, A5 och A6 i 50%.

Logotypen placeras i övre högra hörnet 
som regel (undantag är social medier  
och webb). Bredden beror på formatet:
A4 är logotypen två spalter bred,  
A5 och A6 tre spalter. 

A4↑
A6→

A5↑
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Grid

Grid med baslinjeraster och yta för omslag.

Huvudrubrik på en rad Huvudrubrik på två rader,
huvudrubrik på två rader
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Grid

DET HÄR ÄR PREVENT 
På uppdrag av Svenskt Näringsliv, lo 
och ptk är Prevent ett kunskapsnav i 
arbetsmiljöfrågor.  
Genom att inspirera, förmedla kunskaper 
samt utveckla produkter och metoder som 
ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet 
vill Prevent skapa största möjliga nytta på 
arbetsplatserna. 

Prevents generella och branschanpassade 
material, checklistor och andra hjälpmedel 
gör det lätt att omsätta teori till praktik.  Vi 
genomför arbetsmiljöutbildningar över hela 
landet, både öppna, företagsinterna och 
distansutbildningar.

VI GÖR DIN ARBETSDAG 
BÄTTRE
• Prevent.se – webbplats med nyheter, 

fakta, checklistor och andra verktyg.
• Över 200 böcker om arbetsmiljö.
• Utbildningar inom hela 

arbetsmiljöområdet.
• Seminarier och konferenser.
• Arbetsliv – kostnadsfri papperstidning, 

nyheter på webben och nyhetsbrev.
• Arbetsmiljoupplysningen.se–ett 

uppslagsverk för nybörjare på 
arbetsmiljöområdet.

Grid med baslinjeraster och uppslag



Tillämpningar
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Filmproduktion – 
intro och avslut

Riktlinjer namnskylt
Mall för namnskyltar finns. 
Används inte dessa sätt namnskylten i Flama Light 
eller Basic,  namn i versaler och titel i gement.  
Text i 36-48 pixlar. 

Riktlinjer avslutsbild 
Logotypen tonas in mot svart bakgrund, 
underryckaren kommer in från höger   
(ex prevent.se/hvb dock ej mot svart bakgrund, 
vilket är att föredra).
Minsta storlek logotyp: 1026 x 277 pixlar i 
upplösningen 1920x1080 (Hd)
Obs. Loggan ska bli mindre när man skalar ner 
filmen till mindre enheter.

Har man en länkadress på näst sista bilden i filmen 
kan denna med fördel ligga kvar på avslutsbilden 
under logotypen.

Storleksrekomendation text (för webbadress, 
hänvisning, budskap):  
Flama Basic eller Bold minst 72 pixlar.
Använd vit eller ljusgrön text på svartbakgrund.     Exempel: Hvb
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Ljud – podcast

Ljud inleder varje podcast, en jingel. Vi har 
en ny jingel sedan hösten 2015 (kontakta 
oss för lämplig variant av denna).
I introt ska Prevent nämnas och hänvisa till 
webben. 

Våra podcast samlar vi på Soundcloud, se 
exempel Ljudguiden för förskolan och Hot 
och våld-podden (obs gammal jingel).
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Visitkort

Förnamn Efternamn
titel
+46�8-402�02�00
+46�70-000�00�00
fornamn.efternamn@prevent.se

Ringvägen 100 e
Box 20133
104�60 Stockholm
+46�8-402�02�00 (växel)
www.prevent.se
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Brevpapper

Rubrik 1, Georgia Bold 18/20
Brödtext, Georgia 10/14 Acil dolor sed tatuercincip et, quis acipsummy 
nibh etuercilis auguercillut lum ipit la fe ugue ver suscil dolobor perilisl 
iurer se velisl ute modionsequam iniatue consecte velisl ea corercipit lam 
acipsum inim ipiscinit volore con ver in hendrem veliquat utationum eu 
feugue endiam atue magna alis atie ver at. Cum dolore eraesequisim ipisl 
ipit nis.

Patue doluptat, quismod eugait prat autat lam nos ex eumsandit duisse-
quat. Ut augiamet ullam iril et vero odoloreros dolore venit nim dolortie 
min velessent praestrud do odiamcorem enibh exer suscilit lor sequat lor-
tinim ilit illan voloreet nos augait utpatum nos niam niscip et prat volor-
tinim verit laore faci ea consent lore modipit nulla at. Ommolore venis ad 
ero odignis ero dui eriustis do con essed magnis eril ut ullumsan henim di-
onsectet vullute tuerili quatem et, vero odiam, conulputpat augiam, venim 
nit lor sis acipis aut am ipisl ut alisl doloboreet verostie delent dolorem vel 
iustrud ex eu facilit.

Rubrik 2, Arial Bold 13/18
Od tem quamet iriliquatie modipis exeraesto odigna aute dolore vel 
dolobore tie tatueros nonsectem il ea commy nisit am inciduisim quat, 
vulla adignisi. Ciliscilla accummy nonse vulla feugait luptat. Utat praesto 
etumsan hendit velisisl utat. Ut num vulluptate do odionsequis autpat et, 
quam, quam am esequip ea feugiamet ad tem nummoluptat autpat. Num 
eum irit iustie veliquis ea feuis euip ex euipit aliquis do dio od dolorem ip 
exer sectem velit lut luptat. Endre feum zzriure erit wis nullam veniscipit 
wisl ero od dit inis nim ing exer suscidunt.

Rubrik 3, Arial Regular 12/14
Od tem quamet iriliquatie modipis exeraesto odigna aute dolore vel dolo-
bore tie tatueros nonsectem il ea commy nisit am inciduisim quat, vulla 
adignisi. Ciliscilla accummy nonse vulla feugait luptat. Utat praesto etum-
san hendit velisisl utat. Utat praesto etumsan hendit velisisl utat. Ut num 
vulluptate do odionsequis autpat et, quam, quam am esequip ea feugiamet 
ad tem nummoluptat autpat. Num eum irit iustie veliquis ea feuis euip ex 
euipit aliquis do dio od dolorem ip exer sectem velit lut luptat.

Prevent
Arbetsmiljö i samverkan
Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Box 20133
104 60 Stockholm 

Tel +46 8-402 02 00
Fax +46 8-402 02 50

www.prevent.se
info@prevent.se
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C4 och C5

Kuvert

Box 20133, 104�60 Stockholm

Box 20133, 104�60 Stockholm
12

 m
m

15 mm

10
 m

m

13 mm
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Twitter
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Facebook
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Youtube
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Produktblad

omslag
FÖRETAGSANPASSADE 
UTBILDNINGAR
UTFORMADE EFTER 
ER ARBETSPLATS
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Produktblad

 inlaga

Ingress Flama Medium 11/13 pt Framgång skapas 
av kunniga och entusiastiska medarbetare. Många 
företag satsar därför på att utbilda sinpersonal.

Vi erbjuder utbildningar inom arbetsmiljö som 
skräddarsytts just för er arbetsplats. Innehåll och 
omfattning bestäms i samråd med er. Genom att 
koppla utbildningen till arbetsplatsen kan de nya 
kunskaperna snabbt omsättas i praktiken.

Genom att chefer och övriga anställda går samma 
utbildning får alla på arbetsplatsen en gemensam 
utgångspunkt och arbetar mot samma mål.

Vi vill ge er det ni förväntar er och lite till. 
Prevent kan arbetsmiljö!

RUBRIK 2 FLAMA MEDIUM 12/13 PTLÄR ER 
ARBETA FÖREBYGGANDE MED PREVENT  
Brödtext Newzald Book 10,5/13 pt Vi arbetar för ett friskt, sunt 
och säkert arbetsliv genom att förmedla kunskaper och utveckla 
metoder som stöd i arbetsmiljöarbetet. 

Med Svenskt Näringsliv, lo och ptk som våra huvudmän har vi 
en unik ställning på marknaden. Lösningar för förebyggande 
åtgärder som är väl förankrade hos arbetsmarknadens parter 
arbetas fram. 

Prevent är medlem i SAUF 
Prevent är medlem i sauf (Sveriges Auktoriserade 
UtbildningsFöretag), vilket innebär att vi lever efter de 
kvalitetssystem för utbildningstjänster som föreningen ställer 
krav på. Detta är en trygghet och kvalitetsgaranti för dig som 
kund. För kontroll av auktorisation och revision samarbetar 
sauf med Bureau Veritas.

VI SKRÄDDARSYR UTBILDNINGEN 
EFTER ER ARBETSPLATS 
På vår hemsida www.prevent.se/webbshop fi nns ett stort 
antal exempel på ämnen Prevent kan genomföra som 
företagsanpassade utbildningar. Vi skräddarsyr utbildningen 
efter era behov och tillsammans med er bestäms innehåll och 
omfattning. 

Några exempel från hemsidan  
• Bättre arbetsmiljö – grundutbildning  
• Arbetsmiljö för chefer – handledarutbildning  

Arbetslivsinriktad 
• rehabilitering i praktiken  
• stress i arbetslivet 
• Friskfaktorer i arbetslivet
• Kemiska hälsorisker – reach 

Det är lönsamt att välja en företagsintern utbildning 
Kostnaden per deltagare blir ofta lägre när utbildningen 
företagsanpassas. Förläggs utbildningen till den egna 
arbetsplatsen kan man undvika rese-/logikostnader och 
traktamenten och spara tid. 

VI MÖTER ERA BEHOV

Prevent genomför både öppna, webbaserade och 
företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar över hela landet. 
Samtliga våra utbildningar kan företagsanpassas. 

Alla våra utbildare har lång erfarenhet från arbetslivet, och 
genomför skräddarsydda utbildningar inom arbetsmiljö- och 
arbetslivsområdet. Inför er utbildning väljer vi ut den utbildare 
som har rätt kunskaper och erfarenheter för just er bransch och 
era behov. 

Som utbildningsföretag med kvalitet som riktlinje anlitar vi 
självklart bara utbildare som är goda pedagoger

En ungefärlig prisuppgift kan ni få redan vid första 
kontakten med vår utbildningsavdelning. 
Tel: 08-402 02 00, e-post: utbildning@prevent.se
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Kort om Prevent

Folder

105X135 mm, 
omslagsvarianter

Kunskaper för en bättre arbetsdag
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Kort om Prevent

HÄR FINNS VIBesöksadress Ringvägen 100 eBox 20133
104 60 Stockholmtel 08-402 02 00 • order 08-402 02 20
info@prevent.se • www.prevent.se
www.facebook.com/prevent.se
www.twitter.com/preventsewww.twitter.com/tidnarbetslivwww.slideshare.net/preventwww.youtube.com/Prevent1942

Folder

105X135 mm, 
omslag och baksida
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Folder

105X135 mm, inlaga

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. 
Prevent förmedlar kunskap om hur man 
genom ett hälsofrämjande arbetsmiljö-
arbete kan skapa framgångsrika företag 
där alla är säkra och mår bra. Vi är en 
ideell organisation som ägs av Svenskt 
Näringsliv, LO och PTK. 

PREVENT ERBJUDER KUNSKAPER 
FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

 • prevent.se med information och nyheter om 
arbetsmiljöfrågor

 • utbildningar och seminarier runt om i landet
 • böcker om ämnen inom arbetsmiljö
 • verktyg och metoder som är enkla och 

användbara
 • Arbetsliv – en kostnadsfri pappers- och 

webbtidning
 • arbetsmiljöupplysningen.se  om arbetsmiljö 

för nybörjare

PREVENT ERBJUDER KUNSKAPER 
FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

•• prevent.se med information och nyheter om 
arbetsmiljöfrågor
utbildningar och seminarier runt om i landet seminarier runt om i landet seminarier

ALLT FINNS SAMLAT PÅ PREVENT.SE
På vår webbplats finns aktuell information och 
nyheter om arbetsmiljö. Här har vi samlat check-
listor, verktyg och webbutbildningar som hjälper 
dig att förbättra arbetsmiljön. Det mesta är kost-
nadsfritt. I webbshoppen kan du köpa böcker och 
utbildningar om olika ämnen inom arbetsmiljö.

För att hålla dig uppdaterad, prenumera på våra 
nyhetsbrev och pressinformation!

www.prevent.se

SVERIGES STÖRSTA 
ARBETSMILJÖTIDNING
Arbetsliv är tidningen för dig i arbetslivet. 
Genom att läsa Arbetsliv håller du dig ständigt 
uppdaterad på arbetsmiljöområdet. Ta del av 
nyheter, ledarskapsfrågor, intervjuer, tips, goda 
exempel och mycket mer. Papperstidningen 
kommer ut sex gånger per år. Webbtidningen 
uppdateras dagligen och nyhetsbrev skickas ut 
varje vecka.

www.prevent.se/arbetsliv
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Rollups

Ett hälsofrämjande 
arbetsmiljöarbete 

bidrar till att skapa 
framgångsrika 

företag

  Kunskaper för en bättre arbetsdag 

Ett hälsofrämjande 
arbetsmiljöarbete 
bidrar till att skapa 
framgångsrika 
företag

Kunskaper för en bättre arbetsdag 

Ett hälsofrämjande 
arbetsmiljöarbete 
bidrar till att skapa 
framgångsrika 
företag

Kunskaper för en bättre arbetsdag 
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Intyg/diplom

newzald book [small caps] 12/13 härmed intygas att

Namn Flama Light 24/24 pt
Newzald Book 12/13 pt Den 11–12 december 2014 deltagit i prevents

FLAMA MEDIUM 24/24 
SYSTEMATISKT 
ARBETSMILJÖARBETE 
I PRAKTIKEN
utbildare:

Git Engblom

Deltagarna har under utbildningen fått följande kunskaper

• Punktlista Newzald Book 12/16 Bättre arbetsmiljö – grundutbildning  

• Arbetsmiljö för chefer – handledarutbildning  Arbetslivsinriktad 

• rehabilitering i praktiken  

• stress i arbetslivet 

• Friskfaktorer i arbetslivet

• Kemiska hälsorisker – reach 

• Bättre arbetsmiljö – grundutbildning  

• Arbetsmiljö för chefer – handledarutbildning  Arbetslivsinriktad 

• rehabilitering i praktiken  

• stress i arbetslivet 

• Friskfaktorer i arbetslivet

• Kemiska hälsorisker – reach

Stockholm 12 december 2014

.........................................

Isabel Roldàn

utbildningskoordinator
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Annonser

GOTT KAFFE ÄR INTE  
EN BRA ARBETSMILJÖ
Men det är en bit på vägen. Gå arbetsmiljö
utbildningen ”Bättre arbetsmiljö – BAM” och få 
ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, och vad 
du kan göra för att förbättra den på din arbets
plats. Utbildningen innehåller bland annat:

• Grundläggande arbetsmiljökunskaper
• Fysisk och psykosocial arbetsmiljö
• Verktyg för hur du skapar en bra arbetsmiljö

Läs mer och anmäl dig på  
prevent.se/webbshop

BAM_Arbetsliv_164x225 2016_1019.indd   1 2016-10-19   10:45:58
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Efter #metoo: ny checklista

Kom och träffa oss på 
Personal & Chef
MÄSSA Kom och träffa Arbetsliv 
och Prevent på mässan Personal & 
Chef 21−22 februari på Kistamässan i 
Stockholm! Vi finns i monter J:03 för att 
prata om tidningen och om arbetsmiljö. 
Kanske har du något tips på vad vi borde 
skriva om? Under mässan kommer 
Prevent också att ha en workshop om 
hälsofrämjande ledarskap. Vad innebär 
ett hälsofrämjande ledarskap, vilka för-
delar ger det, och hur gör man? Prevents 
Lisa Markström guidar bland konkreta 
verktyg.

något händer. Där finns också länkar till 
längre reportage och intervjuer i Arbets-
liv. Där finns även en länk till Prevents 
filmade frukostseminarium.

Det finns också en kostnadsfri brev-
skola bestående av tre mejl som kommer 
med två dagars mellanrum. De ger över-
siktlig kunskap i små portioner.

 

HELENA WAHLUND

LÄS MER! www.prevent.se/sextrakasserier

Det är viktigt att alla känner till vad som gäller på arbetsplatsen och vilka rutiner som finns. 

MINSKA RISKERNA 
OCH ÖKA TRIVSELN
En satsning på arbetsmiljön ger nöjdare med-
arbetare. Samtidigt minskar riskerna för både 
fysiskt och psykosocial ohälsa. Anmäl dig till 
vår tvådagarskurs ”Systematiskt arbetsmiljö-
arbete i praktiken” och få verktyg för en lång 
tid framöver. 

Läs mer och anmäl dig på prevent.se/webbshop

C203263_Prevent_SAM_80x225.indd   1 2017-08-28   14:45:41

Februari
UTBILDNING  OSA i praktiken är ett måste för 
alla som behöver en praktisk introduktion i Ar-
betsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk 
och social arbetsmiljö. Vad innebär föreskrifter-
na i praktiken och hur gör man för att följa dem?

 Var: Stockholm, Medborgarplatsen (1 dag)

Mars
UTBILDNING Under tre utbildningsdagar i Bättre 
arbetsmiljö – BAM får du de grundläggande 
kunskaper du behöver för att jobba aktivt med 
arbetsmiljön på din arbetsplats. Utbildningen lär 
ut en effektiv metod för att jobba med arbets-
miljöförbättringar och ger också grundläggande 
kunskap om lagar och regler. Passar både chefer 
och skyddsombud.

 Var: Stockholm, Medborgarplatsen (3 dagar)

UTBILDNING  I chefsrollen ingår bland annat 
att känna till och kunna tillämpa lagar och före-
skrifter om arbetsmiljö, men också att stimulera 
och skapa förutsättningar för en bra och säker 
arbetsmiljö. Utbildningen Arbetsmiljö för chefer 
ger dig kunskaperna du behöver.

 Var: Stockholm, Medborgarplatsen (2 dagar)

UTBILDNING Bussförare får verktyg att hantera 
en yrkesvardag som ibland innehåller påhopp, 
kränkningar, hot eller till och med våld. Den 
som går utbildningen lär sig att bli handledare 
i konflikthantering inom bussbranschen, i syfte 
att utbilda sina kollegor. Kostnadsfri utbildning.

 Var: Malmö (1 dag)

UTBILDNING Systematiskt arbetsmiljöarbete i 
praktiken ger praktisk kunskap om att arbeta 
systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga 
arbetet på arbetsplatsen. Utbildningen fokuserar 
på att förstå och praktiskt tillämpa Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter om systematiskt arbetsmil-
jöarbete.

 Var: Göteborg (2 dagar)

7

6

7

Kalendarium

Arbetsliv ges ut av Prevent
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21
MÄSSA Prevent är utställare på mässan Personal & Chef 21–22/2.  Prevent har även en workshop om hälsofrämjande ledarskap. Vad innebär ett hälsofrämjande ledarskap? Vilka fördelar ger 
det, vilka områden är viktiga att arbeta med och hur gör man? Lisa Markström visar hur du kan använda dig av Prevents verktyg i arbetet.

 Var: Stockholm, Kistamässan

13

12

44-45 prevent.indd   45 2018-01-30   14:45:54
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Mobbning ökar  
risken för diabetes
KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Att bli utsatt för mobb-
ning eller våld på jobbet kan öka risken för diabetes 
typ 2. Det visar en internationell forskningsstudie där 
Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har 
medverkat.

Risken att utveckla diabetes typ 2 ökar med mer än 40 
procent under en tioårsperiod om man blivit utsatt för våld 
eller trakasserier på arbetsplatsen. Det visar en studie som 
publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia. 
Risken är något större för män jämfört med kvinnor.

– Att utsättas för mobbning är en allvarlig social 
stressor som kan aktivera kroppens stressreaktioner och 
leda till flera biologiska processer som kan öka risken för 
diabetes, säger Linda Magnusson Hansson, docent vid 
Stressforskningsinstitutet och en av delförfattarna.

Forskarna bakom artikeln anser att kopplingen mellan 
mobbning och diabetes bör tas på allvar eftersom mobb-
ning är ett relativt vanligt problem i arbetslivet. Tidigare 
studier har visat på ett samband mellan diabetes och 
långa arbetstider.

MARIANNE ZETTERBLOM

Arne Lowden gjort visar att 20 minuters 
ljusterapi om dagen kan ha positiv ef-
fekt. 

I studien har gymnasieungdomar fått 
prova ljusterapiglasögon varje morgon. 
Glasögonen ger ifrån sig ett vitt ljus på 

1 500 lux vilket kan jämföras med utom-
husljus. Preliminära resultat visar att 
depressionsbesvär, stress, trötthet och 
sömnproblem minskade hos de ungdo-
mar som uppgett att de hade besvär.

Studien kommer att publiceras i bör-
jan av 2018.

MARIANNE ZETTERBLOM

Fibrer gör dig glad  Fibrer gör dig glad 
KOST Ät fullkornsbröd i stället för vitt bröd till kvällsfikat. Då blir 
både ämnesomsättningen och humöret bättre nästa morgon. 
Det sägerJonna Sandberg, forskare vid Lunds Tekniska Högsko-
la i en artikel från Lunds universitet.

Dessutom konstaterar Jonna Sundberg att fullkorn kan före-
bygga fetma, diabetes typ 2 och hjärtkärl-sjukdomar.

Hon har i sin avhandling närstuderat fullkorn och slutsatsen 
är tydlig:

– Vi bör äta mer fullkorn, särskilt från råg och korn, säger hon.
Hennes forskning visar bland annat att korn- och rågkärnor är 

bra för blodsockret upp till ett halvt dygn efter intag. 
Även humöret påverkas positivt. Försökspersonerna som åt 

grovt rågbröd uppgav att de kände sig signifikant mer pigga 
och glada jämfört med då de ätit vitt bröd kvällen innan.
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ÄR DET DU SOM  
ÄR CHEFEN?
Då vet du redan att ansvaret för arbets
miljön, både den fysiska och den psyko
sociala, ligger hos dig. Vill du lära dig mer 
om hur arbetsmiljön påverkar företaget, och 
vad du kan göra för att utveckla den, rekom
menderar vi utbildningen ”Arbetsmiljö för 
chefer”. Kursen innehåller  
bland annat:

• Arbetsmiljöansvar 
• Lagar och regler 
• Så planerar du arbetsmiljöarbetet

Läs mer och anmäl dig på prevent.se/webbshop

Arbetsmiljoforchefer Arbetsliv_80x225.indd   1 2016-01-25   16:10:00
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Banners

FRÅGOR OM 
ARBETSMILJÖ? 
BAM HANDBOK 
HAR SVAREN
www.prevent.se

FLAMA BASIC 
14/15 PT  
FLAMA SEMI-
BOLD 14/15 PT
Flama Basic 17/15

FRÅGOR OM 
ARBETSMILJÖ? 
BAM HANDBOK 
HAR SVAREN
www.prevent.se

190X100 px
Logotypbredd: 20 mm
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Banners

FRÅGOR OM 
ARBETSMILJÖ? 
BAM HANDBOK 
HAR SVAREN

FLAMA BASIC 
20/21 PT 
FLAMA 
SEMIBOLD 
20/21

FRÅGOR OM 
ARBETSMILJÖ? 
BAM HANDBOK 
HAR SVAREN

300X250 px
Logotypbredd: 40 mm
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Banners

FLAMA BASIC 29/36 PT 
FLAMA SEMIBOLD 29/36 PT

FRÅGOR OM ARBETSMILJÖ? 
BAM HANDBOK HAR SVAREN

FRÅGOR OM ARBETSMILJÖ? 
BAM HANDBOK HAR SVAREN

720X300 px
Logotypbredd: 55 mm
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Powerpoint

Vad är det?
Arbetsmiljö

Powerpoint rubrik 1 (Georgia Bold 20/26 pt)

4 FÖRELÄSNINGENS NAMN (GEORGIA BOLD 11PT VERSALER)

Arbetsgivare och anställda 
ska jobba tillsammans med 
arbetsmiljö.

Arbetsmiljö är 
allt som påverkar dig 
och mig på jobbet.
Georgia Bold 50/60 pt

2 FÖRELÄSNINGENS NAMN (GEORGIA BOLD 11PT VERSALER)

Powerpoint rubrik 1 (Georgia Bold 32/36 pt)
1. Dolorer ilis alisling et iureriu 

(Arial 26/30 pt)
2. Scillaorem Voluptat la conse 

 −   Magnaaut etum Doleniatetas 
sadföls asdfasdf lksdfj
 − Voluptat la cons
 − Et iureriu
 − Etum Doleniatet

5 FÖRELÄSNINGENS NAMN (GEORGIA BOLD 11PT VERSALER)
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Powerpoint

• Punktlista (Arial 26/30 pt)
• Punktlista

 − Punktlista
 − Voluptat la conse
 − Et iureriu
 − Etum Doleniatet

Powerpoint rubrik 1 (Georgia Bold 32/36 pt)

6 FÖRELÄSNINGENS NAMN (GEORGIA BOLD 11PT VERSALER)

Powerpoint rubrik 1 (Georgia Bold 32/36 pt)

10%

25%

35%

15%

10%
5%

8 FÖRELÄSNINGENS NAMN (GEORGIA BOLD 11PT VERSALER)

Powerpoint rubrik 1 (Georgia Bold 32/36 pt)

Ros augait nibh el exerat 
wis alit dolorer ilis alisling et 
iureriu scillaorem voluptat 
la conse magnaaut etum 
doleniatet (Arial 26/30 pt)

7 FÖRELÄSNINGENS NAMN (GEORGIA BOLD 11PT VERSALER)

Powerpoint rubrik 1 (Georgia Bold 32/36 pt)

42

53
61

30

9 FÖRELÄSNINGENS NAMN (GEORGIA BOLD 11PT VERSALER)


