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VD HAR ORDET

Maria Schönefeld,
verkställande direktör

Året började stabilt och som ett vanligt år för Prevent, men det
kom att förändras, och coronaviruset gjorde 2020 till ett helt
unikt år. Ett år av stor omställning och förändringar.
Coronaviruset har präglat året och påverkat hela vårt samhälle
på genomgripande sätt. Från mitten av mars stoppades i praktiken
alla fysiska sammankomster och alla uppmanades att arbeta hemifrån och undvika icke nödvändigt resande med kollektivtrafik. Under pandemin har alla fått sin arbetsmiljö påverkad alldeles oavsett
om man jobbar hemifrån eller går till sin arbetsplats.
Nästan omgående när beskeden om restriktionerna blev skarpa
och vi förstod att pandemin skulle bli långvarig, gjordes en reviderad planering och prioritering. Nya behov och förutsättningar hade
uppstått. Som Sveriges största kunskapsnav för arbetsmiljöarbete
blev det viktigt för Prevent att snabbt få ut kunskap och metodstöd
till arbetsplatserna i frågor som blev akuta i samband med krisen.
Redan i slutet av mars hade det utvecklats en relativt omfattande
samlingssida på webben med tips, mallar, Arbetslivsartiklar och
checklistor. Den blev snabbt mycket välbesökt och uppskattad.
Sedan mars har all fysik verksamhet pausats. Alla fysiska
partsmöten, seminarier och lärarledda utbildningar har omvandlats
till att bli digitalt baserade. Det har varit – och är fortfarande – en
lärorik utvecklingsresa för hela organisationen. I dag finns en ny
digital mognadsnivå som är en bra bas att bygga vidare på inför det
nya normala som väntar när pandemin har kuvats med vaccin.
Prevents strategi att offensivt och snabbt ställa om verksamheten för att leverera kunskaper och metodstöd har varit framgångsrik. Det blev ett år med högkonjunktur för arbetsmiljöarbetet.
I årsberättelsen speglas att vi har haft rekordmånga besök på
prevent.se och följare i sociala medier. Många har refererat till våra
produkter och uttryckt uppskattning. Efter ett kort avbrott under
våren kom de lärarledda distansutbildningarna igång på allvar, och
webbutbildningen eBAM ökade mångfalt under året.
Ett omtumlande år, och det finns skäl att känna optimism inför
framtiden när det blir möjligt att återigen börja bedriva en mer blandad digital och fysisk verksamhet. Prevent är väl rustat med förstärkt
digital kompetens och förmåga att arrangera sammankomster och
kommunicera med ännu fler valmöjligheter och anpassningar.
Stort tack för aktivt och konstruktivt samarbete detta unika år till
medarbetare, partsnätverk, styrelse, utbildarnätverk, AFA Försäkring och alla andra som medverkat till årets resultat.
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VERKSAMHETSIDÉ,
VISION OCH
STRATEGISKA MÅL
2018–2021

Strategiska mål
2018–2021
• Prevent ökar intresset

Vision
Verksamhetsidé
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.
Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära
för att skapa största möjliga
nytta på arbetsplatserna.

Framgångsrika företag med
ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

•

•
•

för och kunskapen om
arbetsmiljö.
Prevents målgrupper
anser att Prevents
produkter och metoder
är aktuella, inspirerande, kunskapshöjande
och användbara.
Prevent är en uppskattad
samarbetspartner.
Prevent har rätt kompetens, effektiva verksamhetsprocesser och
erbjuder sina anställda
en god arbetsmiljö.
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PARTSSAMVERKAN
Prevent är Svenskt Näringslivs, LO:s och PTK:s
gemensamma nav i arbetsmiljöfrågor, med uppgift
att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla
produkter och metoder som ger arbetsplatserna det
bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. I uppdraget ingår
att aktivt främja förtroendefull samverkan mellan
huvudmännen, förbunden och de lokala parterna i
företagen.
Under verksamhetsåret har det varit mycket
fokus på att ta fram olika produkter som kan vara
till stöd för arbetsgivare och skyddsombud i deras
arbetsmiljöarbete i samband med det nya coronaviruset.
Partsgrupper har under året varit aktiva i projektverksamheten, både i förstudier och vid genomförandet av utvecklingsprojekt. Utöver det har ett antal
webbinarier genomförts tillsammans med partsföreträdare.
Prevent har under verksamhetsåret medverkat
digitalt vid sammankomster för arbetsmiljöexperter och andra personer med intresse för arbetsmiljöfrågor hos respektive huvudman och deras
medlemsorganisationer, samt i partsgemensamma arbetsmiljögrupper. Prevent har bland annat
medverkat i digitala möten med Svenskt Näringslivs Arbetsmiljögrupp, PTK:s arbetsmiljögrupp,
LO:s Miljö- och Arbetslivsutskott, parterna inom
spårbunden trafik, Visita och Hotell- och restaurangfacket samt Industrins Partsgemensamma
Arbetsmiljögrupp.

Samarbete med AFA Försäkring,
Arbetsmiljöverket och Suntarbetsliv
Prevent har ett löpande samarbete med olika arbetsmiljöintressenter. Samarbetet bidrar till ökade
möjligheter att koordinera aktiviteter och kommunikation. Under året har samarbetet med intressenterna varit mindre omfattande än normalt med
anledning av coronapandemin.
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Arrangemang hos intressenter där Prevent har
medverkat digitalt under året är bland annat AFA
Försäkrings frukostwebbinarium (Ny på jobbet),
Nätverket Hälsa & arbetsmiljö (Hälsofrämjande
ledarskap), Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv (Corona och arbetsmiljön), Arbetsmiljöverkets arbetskonferens (Prevents Programområden,
Ergonomihjälpen, SAM-material, Arbetsmiljö och
nya coronaviruset, övrigt Preventmaterial) samt
Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (Hållbart
distansarbete).
I det löpande samarbetet med AFA Försäkring
ingår värdering, analys och spridning av forskningsresultat till arbetsplatserna. Under året har relevanta forskningsprogram gåtts igenom och kommuni-

Gilla Jobbet arrangerades den 3 november 2020 och direktsändes detta år.

cerats till arbetsplatserna på webben, till exempel
genom artiklar i Arbetsliv. Samarbetet handlar även
om att AFA Försäkring numera har tillgång till Prevents digitala checklistor i sitt IA-system.
Arbetsmiljöverket och Prevent har under året
samarbetat inför verkets fem nationella tillsynsinsatser, med de utbildningar och material som
Prevent har och som kan vara ett stöd för de arbetsgivare som får anmärkningar vid Arbetsmiljöverkets
inspektioner av arbetsplatserna.
Under verksamhetsåret har samarbetet med
Suntarbetsliv i huvudsak begränsats till att omfatta
Gilla Jobbet som är ett samarrangemang mellan
Prevent, AFA Försäkring och Suntarbetsliv.
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TRYCKTA OCH DIGITALA MATERIAL
Under året såldes 44 400 (73 600) böcker. I antal räknat är det en minskning med 40 procent jämfört
med samma tidpunkt förra året. Topp fem i tryckta böcker är Bättre arbetsmiljö Handbok, Arbetsmiljölagen, Bättre arbetsmiljö – chefens och skyddsombudets roll, Styckegods – vägtransport av farligt
gods samt Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Nya produkter 2020

Arbetsanpassning och
rehabilitering för lager
och e-handel
Svensk Handel och Handelsanställdas förbund initierade ett
webbinarium om betydelsen av
ett effektivt arbetsanpassningsoch rehabiliteringsarbete. Webbinariet riktade sig till alla som
har en roll som chef, skyddsombud, HR-ansvarig eller på annat
sätt jobbar med arbetsanpassning och rehabilitering relaterat
till lagerarbete.
De anställdas hälsa och arbetsförmåga är av stort intresse både för arbetsgivare och
arbetstagare. På webbinariet informerades om hur ett effektivt
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete kan bedrivas och
hur det påverkar möjligheterna
att snabbt återgå i arbete efter
sjukskrivning.

Arbetsmiljö för
hotellstädare

Arbetsmiljö för
lackerare

Målgruppen för satsningen är
chefer, husfruar, skyddsombud
och hotellstädarna själva. De
tre filmerna ger städtips och
kunskaper om till exempel ergonomi och är tänkta att användas som diskussionsunderlag i
arbetsmiljöarbetet. Checklistan
är en hjälp att få koll på de
risker som finns på hotell.
En bilderbok med illustrerade
instruktioner visar hur man arbetar säkert som hotellstädare.
Boken vänder sig till exempel
till dem som inte har svenska
som modersmål, som nyanlända och säsongsanställda. Den
kan också användas vid introduktion och lämpar sig väl till
utbildningar inom området.

Lackerare är ett kreativt jobb,
samtidigt finns risker, bland
annat ohälsosamma kemikalier
och obekväma arbetsställningar.
Lackerare kan få problem med
till exempel allergier och astma
eftersom de exponeras för
kemiska produkter. Obekväma
arbetsställningar, tunga lyft och
vibrationer genom maskiner och
verktyg kan i förlängningen leda
till arbetssjukdomar.
Tillsammans med Motorbranschens Arbetsgivareförbund,
IF Metall och Målarna har det
tagits fram en webbsida med
bland annat filmer och checklistor som ska göra det enklare för
lackerare att hantera riskerna i
yrket. Dessutom finns faktamaterial att ladda ner, till exempel
för gravida och ammande i
lackeringsbranschen.
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Webbverktyg

Mejlskolor

E-böcker

Webbplatser

Ergonomihjälpen
Belastningsskador är en av
de vanligaste orsakerna till
sjukskrivning i Sverige och beror
ofta på tunga, felaktiga lyft eller
ensidigt och repetitivt arbete.
Men det finns mycket att göra
för att förebygga besvären.
Ergonomihjälpen ger kunskap
om muskel- och ledbesvär och
praktiskt stöd i form av instruktionsfilmer och checklistor.
Arbetsgivare har ansvar för, och
mycket att vinna på, att arbeta
förebyggande mot belastningsskador och skapa en hållbar
arbetsplats.
Ergonomihjälpen bidrar med
grundläggande kunskap om
ergonomi men erbjuder också
praktiska verktyg som checklistor, instruktionsfilmer och
utbildningsmaterial. Webbplatsen är framtagen i samverkan
mellan Svenskt Näringsliv, LO
och PTK.

Frisörens
arbetsmiljöguide
Att vara frisör är ett kreativt
jobb som kräver stor yrkesskicklighet. Samtidigt kan
frisörer få problem med till
exempel allergier och astma
eftersom de exponeras för
kemiska produkter som hårfärg, blekningsmedel och andra
kemiska produkter. Obekväma
arbetsställningar och monotona
arbetsuppgifter är andra risker
som går att undvika.
Prevent och IVL Svenska
Miljöinstitutet har i samverkan
med Frisörföretagarna och
Handelsanställdas förbund
tagit fram en arbetsmiljöguide
som ska bidra till att minska
riskerna. Guiden ger fakta, tips
och råd för att hantera riskerna
i frisöryrket. I guiden finns bland
annat filmer där Årets Frisör
2019, Eva Strömblad, visar hur
frisörer kan arbeta på ett sätt
som är skonsamt för kroppen.

Tryckta
böcker

God samverkan
Att arbetsgivare och anställda arbetar tillsammans med
arbetsmiljöfrågor är viktigt för
att kunna skapa en riktigt bra
arbetsmiljö. När alla hjälps åt
blir det lättare att förebygga
problem, hitta de bästa lösningarna och se till att verksamheten utvecklas. En väl fungerande samverkan bidrar till
att göra arbetsplatsen friskare,
mer framgångsrik och bättre
rustad att möta utmaningar.
På webbsidan God samverkan
finns filmer och reflektionsfrågor som kan användas för
att inspireras till ännu bättre
samverkan på arbetsplatserna.
På sidan finns också tips på
verktyg och utbildningar att använda för att förbättra arbetsmiljön. De vänder sig till chefer,
skyddsombud, företagsledning,
hr-funktion och anställda.
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44 400 sålda böcker

10 mejlskolor

1 300 000 webbesök

71 000 använda checklistor

Lantbrukets arbetsmiljö, Är du säker?
Lantbruket är en bransch som
är hårt drabbad av olyckor. De
flesta inträffar vid arbete med
maskiner och djur. Initiativet
Är du säker? är framtaget av
parterna Gröna arbetsgivare
och Kommunal för att hjälpa
lantbrukare att bli mer medvetna om hur de kan undvika risker
och jobba säkert. Något som är
speciellt med yrket är att det
ofta utförs i nära anslutning till
hemmet och familjen. Med det
här initiativet vill branschen
öka riskmedvetenheten och
förebygga olyckor. Webbsidan
ärdusäker.se rymmer webbutbildning, checklistor, bilderböcker och länkar till fördjupande
kunskapsmaterial.
Tillsammans med webbsidan lanserades singeln ”Är du
säker?” med The Safety First
Band & Jenny Almsenius.

Maskinkörkortet

Säkra sågverk

Många arbetsplatsolyckor inom
den träbearbetande industrin
inträffar i maskiner, ofta på
grund av bristande kunskaper.
Trä- och Möbelföretagen (TMF)
och Facket för skogs-, träoch grafisk bransch (GS) har
tillsammans med Prevent tagit
fram Maskinkörkortet för att
säkerställa att de som jobbar
vid maskiner får nödvändig
utbildning.
Maskinkörkortet är en
baskompetens inom trä- och
möbelindustrin. Det erbjuder
ett enhetligt och kvalitetssäkrat
system där alla lär sig samma
sak och kan styrka sin kompetens med utbildningsbevis.

Sågverksindustrin är av en de
mest skadedrabbade branscherna i Sverige. För att öka säkerheten och minska antalet olyckor
på sågverken har Prevent
tillsammans med parterna Industriarbetsgivarna, GS-facket och
Unionen tagit fram en ny webbutbildning. Webbutbildningen
ska ge grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete och öka fokuset på
arbetsmiljö och säkerhet. Den
innehåller filmer och exempel
från verkligheten, avstämningsfrågor och digitala checklistor.
Utbildningen riktar sig till chefer,
skyddsombud och medarbetare
som arbetar på sågverk.
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Webbverktyg

Mejlskolor

E-böcker

Webbplatser

Trygg buss
Bussförare är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld
i arbetet. Prevent har tillsammans med parterna Sveriges
Bussföretag, inom Transportföretagen, och Kommunal tagit
fram webbutbildningen Trygg
buss. Utbildningen är interaktiv
med fokus på att ge bussförarna möjlighet att reflektera över
beteenden hos passagerare och
se hur man kan bemöta dem.
Syftet är att öka beredskapen
om hotfulla situationer och
minska risken för allvarliga
konsekvenser. Utbildningen är
kostnadsfri, fungerar på dator,
surfplatta och mobil och tar
cirka 60 minuter att genomföra.
Den kan genomföras antingen
individuellt eller i grupp.

Arbetsmiljön och nya
coronaviruset
På samlingssidan Arbetsmiljön och nya coronaviruset på
webben finns tips, mallar och
checklistor som hjälper till i
arbetsmiljöarbetet i samband
med det nya coronaviruset.
Exempel på ämnesområden
på sidan är riskbedömning, krishantering och distansarbete.

Tryckta
böcker

Nya böcker
• Arbeta säkert med skärvätska
• Bilderbok Jobba säkert som
hotellstädare
• Gravida och ammande i
lackeringsbranschen
• Vibrationsguiden – hand- och
armvibrationer
• Vibrationsguiden – helkroppsvibrationer
• Skyddskommittén – så funkar
den
• Säkerhetskultur – säkrare arbetsplatser genom samverkan
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ANTAL SÅLDA EXEMPLAR – 2020 I TOPP 10

2020

2019

Bättre arbetsmiljö – Handbok

8 300

12 400

Arbetsmiljölagen

8 100

11 700

Bättre arbetsmiljö – Chefens och skyddsombudets roll

5 900

10 300

Vägtransport av farligt gods – styckegods

5 000

8 600

Introduktion – Systematiskt arbetsmiljöarbete

4 100

7 100

Bättre arbetsmiljö – För alla medarbetare

3 800

7 800

Arbetsmiljö för chefer

2 400

3 400

Vägtransport av farligt gods – tanktransport

1 500

2 200

Handbok – Systematiskt arbetsmiljöarbete

1 000

2 000

Jobba praktiskt med OSA
800
1 500
		

Checklistor och enkäter

Reviderade
produkter 2020

Omvandlingen av checklistor från pdf:er
till digitalt format fortsatte under året. Alla
checklistor och enkäter finns samlade i ett
verktyg där man kan filtrera på bransch och
ämne. Under året var användandet av digitala
checklistor 71 000* (68 770). Tio nya digitala
checklistor tillkom och elva pdf:er gjordes om
till digitala checklistor. Vid årets utgång fanns
det 143 digitala checklistor.

• En genomgång har gjorts
av samtliga digitala checklistor med anledning av att
AFS 2009:2 ersatts med
AFS 2020:1

Nya digitala checklistor:
Förskolan, Corona och covid-19, Hotellstädare,
Skärvätskor, Krishantering på arbetsplatsen,
Arbete vid skärm, Lackering, Distansarbete,
Vibrationer – Hand och arm, Vibrationer –
Helkropp.
Användningen av Prevents mest använda
enkät, om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, minskade med en procent under 2020
jämfört med 2019. Antalet besök uppgick
under året till 210 000.

• Trygga hästjobb

De tre mest nedladdade enkäterna
och checklistorna var:
• Corona och covid-19
• Krishantering på arbetsplatsen
• Distansarbete

• Vägtransport av farligt
gods – Styckegods
• SAM Introduktion
• Arbetsmiljö för chefer,
lärarledd utbildning
• BAM – Handbok
• SAM – Handbok
• LönSAM, från tryckt bok
till nedladdningsbar pdf
• Balansguiden
• Introduktionsguiden
• On Human Terms
• Ergonomi – på rätt sätt,
från tryckt bok till nedladdningsbar pdf.
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UTBILDNING
UTBILDNINGSDAGAR 2019–2020
Det har utan tvekan varit ett unikt år för den kostnadsbelagda utbildningsverksamheten. Den har
under året genomgått en historiskt snabb och
omvälvande förändring. I inledningen av året var
lärarledd fysisk klassrumsutbildning den helt dominerande utbildningsformen, och planen var att på
lång sikt utvidga verksamheten med e-utbildningar
och distanskoncept.
Sedan kom pandemin och förändrade förutsättningarna radikalt. Sedan mars 2020 har all fysisk
utbildningsverksamhet pausats parallellt med att
ett omfattande arbete sattes igång fortsatt kunna
erbjuda samma utbud av utbildningar på ett coronasäkrat sätt. Arbetet gick i rekordfart, och redan
under senvåren kunde en stor del av det ordinarie
utbudet erbjudas som lärarledd distansutbildning.
Prevent hade under året endast en kostnadsbelagd webbutbildning att erbjuda. Det var den tre
dagar långa grundutbildningen BAM (Bättre Arbetsmiljö). Sedan 2019 har BAM kunnat genomföras
som webbutbildning med självstudier, och i samband med pandemin fick eBAM ett rejält uppsving.
En del i utvecklingsarbetet har varit att påbörja
omarbetning och anpassning av fler utbildningar till
webbutbildningar för självstudier. Under året har en
utveckling av de största utbildningarna Arbetsmiljö
för chefer, Jobba praktiskt med systematiskt arbetsmiljöarbete samt Jobba praktiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö inletts.

Lärarledda klassrumsutbildningar
All klassrumsutbildning sker sedan april på
distans. Lärarledd distansutbildning har blivit allt
mer efterfrågad ju längre de sociala restriktionerna fortsatt och i takt med att den digitala vanan i
arbetslivet ökat. Under hösten ökade efterfrågan
på distansutbildning tydligt, och under årets sista
månader var utbildningsverksamheten nästan på
samma nivå som året innan.

(antal dagar)
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UTBILDNINGAR ÅR 2020 OCH 2019

DELTAGARNAS FUNKTION

(antal dagar)

Procentuell fördelning av funktioner hos
deltagarna i Prevents utbildningar 2020.
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KURSUTVÄRDERING ÖPPEN OCH FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING 2020
besvarade påståenden skala 1–6, där 6 är högst (2019 års värde i parentes)

Högsta värde: 6,0

Utbildningen var inspirerande

4,9 (-0,2)

Utbildningen kändes aktuell

5,4 (-0,1)

Jag har fått nya kunskaper under utbildningen

5,0 (-0,2)

Utbildningen har hjälpt mig att förstå hur
kunskaperna kan användas praktiskt

4,9 (-0,2)

Kunskaperna är användbara på min arbetsplats

5,2 (-0,1)

Det var tydligt att kursen arrangerades av Prevent

5,4 (-0,1)

Utbildaren var en god pedagog

5,3 (-0,2)

96% av deltagarna svarade att de kunde rekommendera Prevents utbildningar.

Kostnadsbelagd webbutbildning
eBAM introducerades i början på 2019 och är
Prevents enda kostnadsbelagda webbutbildning. Projekt pågår för att utveckla flera och
Arbetsmiljö för chefer, Systematiskt arbetsmiljö SAM samt Jobba praktiskt med OSA
kommer snart också kunna erbjudas som
webbalternativ. Pandemiläget gav en tydlig

skjuts för den här utbildningsformen. Totalt
startade 701 deltagare utbildningen vilket är
mer än en fördubbling jämfört med året innan.
Under året har 430 deltagare gått igenom alla
modulerna och fått sitt kursintyg.
Kursutvärderingarna ligger på skalan men
något lägre än vid lärarledd utbildning.
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Webbutbildningar
Deltagandet i de kostnadsfria webbaserade
branschutbildningarna fortsätter att öka. Samtliga
kostnadsfria webbutbildningar avslutas med ett
kunskapstest. De kostnadsfria webbutbildningarna
är alla framtagna på uppdrag av branschparter.
Fyra nya webbutbildningar färdigställdes under
året: Arbetsmiljö inom Lantbruk (Är du Säker?),
Maskinkörkortet, Säkra sågverk och Trygg buss.

Bild från Arbetsmiljö inom lantbruk. Foto: Magnus Seter, Houdini

DELTAGANDE I KOSTNADSFRIA WEBBUTBILDNINGAR
Webbutbildning 		
					
(startår) 							
									
		
Säker i butik (2015)			

Antal deltagare
som genomfört
utbildningen 2020

Antal deltagare
som genomfört
utbildningen 2019

7 283

7 272

Brandsäkerhetsutbildning för handeln (2015)		

2 317

2 235

Bättre vardag (2009) 1)			

1 318

1 523

Din arbetsplats i handeln (2018) 2) 			

1 215

1 551

Ny i industrin (2019) 3)			 1 095
375
				
Schyst vardag (2016)			
1 055
777
Work and Technology on Human Terms (2017) 4)		

852

657

Säker vardag (2013) 1)			

851

914

Brandfarlig vara i handeln (2015)			

703

370

Att arbeta säkert med höga tryck (2019) 		389

438

Övriga webbutbildningar 5)			

746

456

17 824

16 568

Totalt			

1) Bättre och Säker vardag togs bort i september 2020.
2) Din arbetsplats i handeln används även av företag i deras egna utbildningssystem (LMS), antalet avslutade utbildningar i dessa är 1077.
3) Ny i Industrin introducerades i juni 2019.
4) Värdena avser deltagare som avslutat minst ett av de tolv kapitlen då universiteten oftast använder
ett urval av kapitlen i sina olika kurser. Varje kapitel motsvarar ungefär en vanlig webbutbildning.
5) Totalt ytterligare 5 webbutbildningar.
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KOMMUNIKATION
Kanske har ämnet arbetsmiljö aldrig fått så mycket
uppmärksamhet i media som under 2020. Pandemin har drivit på tempot i kommunikationen och den
digitala utvecklingen. Intresset för och gensvaret på
Prevents kommunikation har varit mycket stort. En
viktig balansgång i kommunikationen med Prevents
målgrupper har varit att anpassa den för både de
som är väl förtrogna med digital kommunikation
och de som behöver bjudas in mer. Digitaliseringen
bidrar till att göra verksamheten allt mer känd och
tillgänglig, och den utvecklingen har snabbats på
rejält under pandemin.
I samhället har framförallt användningen av sociala medier och näthandel ökat, och med det även
utbudet av kanaler som kompletterar varandra. Nu
nyttjar nära 89 procent av internetanvändare sociala medier och de flesta nya internetanvändare är 76
år eller äldre (Svenskarna och Internet 2020).

Om Prevents kommunikation
Prevents kommunikation syftar till att öka intresset
för arbetsmiljö och göra att arbetsmiljöfrågorna
känns inspirerande och angelägna på arbetsplatserna. I det arbetet ingår att identifiera målgrupper och
att med hjälp av kunskap och kreativitet utveckla
kommunikationsarbetet. Det rör sig både om att
hitta rätt budskap och att utveckla nya kanaler och
metoder för att nå ut.
Webben är kunskapsnavet med nyheter, fakta,
utbildning, produkter, verktyg och metoder att
använda i arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna. Att producera inspirerande och engagerande
innehåll i sociala medier med hjälp av bild, film och
podd hjälper framgångsrikt till att öka intresset för
verksamheten.
Stort fokus riktas mot uppföljning och mätning i
de digitala kanalerna för att optimera kommunikationsinsatserna. Analysarbetet från uppföljningar
och användarundersökningar leder till utveckling
och förbättring och skapar underlag för resurser
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Årets mottagare av Arbetsmiljöstipendiet: Agneta Strand, huvudskyddsombud på Coromant i Sandviken (Foto: Britt Mattsson) och Mattias Kvist,
arbetsmiljötekniker och chef på Lindab Profil i Förslöv (Foto: Stefan Lindblom)

och prioriteringar.
Att kommunicera lärande och företagsnära
berättelser från arbetsplatserna är en viktig del i
arbetet. Det gör att aktuella arbetsmiljöfrågor uppmärksammas och att den konkreta nyttan med ett
hälsofrämjande arbetsmiljöarbete når ut.
Här redovisas de större kommunikations- och
marknadsföringsinsatserna under året samt statistik för digitala kanaler*.

nerat genom e-postutskick, sökannonsering, sociala medier, Arbetsliv och annonsering i fack- och
förbundstidningar samt i tidningar inom ledarskap,
organisation och personal. Verksamheten presenterades även på de externa arrangemangen Personal
& Chef i Stockholm 19–20 februari, och på de digitala arrangemangen för Gilla Jobbet under våren och
hösten.

Marknadsföring

Arbetsmiljöstipendiet delas varje år ut till personer
verksamma i privata företag som aktivt arbetat för
att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Årets stipendier på 15 000 kronor tilldelades Agneta Strand,
huvudskyddsombud på Coromant i Sandviken och
Mattias Kvist, arbetsmiljötekniker och chef på Lindab Profil i Förslöv. Prisutdelningen genomfördes i
år digitalt i stället för på arbetsplatserna.

Parallellt med den snabba omställningen under
pandemin för att kunna erbjuda distansutbildning,
inleddes marknadsföring för lärarledd arbetsmiljöutbildning på distans. Även förstärkta kommunikationsinsatser för eBAM pågick i både egna och i
externa kanaler.
Marknadsföring av utbudet skedde också pla-

Arbetsmiljöstipendiet
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Över 2 000 personer kopplade upp sig och lyssnade på Pia Ståhl på webbinariet Att leda OSA på distans – så blir du bättre på distansledarskap.

Webbinarier
Pandemin gav drivkraft att ordna webbinarier som ett
sätt för arbetsplatserna att kunna ta till sig kunskap
om arbetsmiljöfrågor. Fokus var frågor som rör riskbedömning, krishantering och distansarbete. Första
webbinariet, Lär dig hantera risker under coronakrisen, genomfördes i slutet av maj. Under hösten
genomfördes tre webbinarier: Lär dig riskbedöma vid
förändring på arbetsplatsen, Så stöttar du medarbetare under en kris samt Att leda OSA på distans – så
blir du bättre på distansledarskap. Det sistnämnda
ledde till deltagarrekord där över 2 000 personer
kopplade upp sig vid det specifika tillfället.

Jobbfika – en podd om jobbet
Under året släpptes sju avsnitt av poddserien Jobbfika
som tar upp aktuella ämnen
och dilemman på jobbet. Att
vara ny som chef, samarbete
som framgångsfaktor och
kommunikation på jobbet var
några av de frågor som inbjudna gäster talade om.
Ett av de mest populära avsnitten var ”Vad händer
med arbetsmiljön i coronatider?” med över 2 200
lyssningar.

Webbnavet – prevent.se
Webben uppdateras dagligen och innehåller ett
komplett utbud av checklistor, branschmaterial,

faktatexter, guider, webbutbildningar, böcker och utbildningar. Antalet besökare ökade under året, och
webbplatsen hade i snitt 60 000 (50 000 användare) per månad. Det totala antalet besök under året
uppgick till 1 300 000 (1 100 000). Antalet nedladdade pdf:er, till exempel informationsmaterial och
handböcker, uppgick till 58 000 (66 000). Andelen
besök på Prevents webbplatser som kommer från
sökmotorer var 46 (55) procent och genom sociala
medier 2 (2) procent. Andelen besök genom mobila
enheter som mobiltelefon och surfplatta var 40 (38)
procent.

Arbetsmiljöupplysningen
På arbetsmiljoupplysningen.se finns enkla fakta om
yrken, ämnesområden och funktioner i arbetsmiljöarbetet. Antalet användare per månad var 29 000
(33 000). Totalt uppgick antalet besök under året
till 440 000 (500 000). De tre mest besökta sidorna
handlade om skyddsombud, personalutrymmen och
tillbud.

Tidningen Arbetsliv – papperstidning,
webb och sociala medier
Arbetsliv är Sveriges största tidning inom arbetsmiljöområdet med en TS-kontrollerad upplaga på
126 900 exemplar för 2020 (135 000).
Under 2020 fattades beslut om att från 2021
minska tidningens periodicitet från sex till fyra
nummer per år. Syftet med att göra färre nummer
av papperstidningen är att frigöra resurser, för att
i stället satsa mer på tidningens digitala kanaler
(webb, nyhetsbrev och sociala medier). I slutet av
2020 påbörjades ett strategiarbete både för redaktionell och teknisk utveckling av de digitala kanalerna. Arbetet kommer att fortsätta under 2021.
Dessutom inleddes ett arbete med att uppdatera
papperstidningens form så att den blir mer av ett
magasin och mindre av en nyhetstidning.
Arbetsliv är kostnadsfri och läses bland annat av
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skyddsombud, Prevents kunder och chefer inom
små och medelstora företag. Webbtidningen, som
uppdateras löpande med de senaste nyheterna
inom arbetsmiljöområdet, hade under året 378 900
(379 600) användare. Det totala antalet besök uppgick till 487 800 (495 800). De mest lästa artiklarna
handlade om corona och covid-19. Arbetsliv var
tidigt ute, och publicerade artiklar redan i februari
om riskbedömning på arbetsplatsen med anledning
av viruset. Artiklar om att leda på distans samt hur
man kan få till en bra arbetsmiljö på hemmakontoret var exempel på andra vällästa artiklar. Under
taggen ”Coronaviruset” publicerades ett 80-tal
artiklar under året.
Varje vecka skickas ett digitalt nyhetsbrev med
en sammanställning av den gångna veckans nyheter. Nyhetsbrevet hade vid årets slut 8 918 (9 030)
prenumeranter. Arbetsliv är också aktiv i sociala
medier. Vid årets slut hade Arbetsliv 3 185 (3 176)
följare på Twitter. På Facebook hade Arbetsliv 1 898
(1 772) följare. Även här är det inlägg om coronaviruset som fått störst genomslag. De absolut mest
klickade inläggen handlade om en guide med 100
tips för en coronasäkrare arbetsplats samt ett
inlägg om att leda på distans. Under året bedrevs
arbete för att öka antalet följare på Prevents och
Arbetslivs Instagramkonton.

Press och media
Press- och mediekontakter bidrar till att göra arbetsmarknadens parters verksamhet inom Prevent
känd och till att öka arbetslivets kännedom om
arbetsmiljöfrågor. Under året 2020 var det möjligt
för hundratusentals läsare att varje månad ta del av
artiklar i landets tidningar om Prevent och vår verksamhet. Högst respons i media gav en ny checklista
för distansarbete.
Responsen i media var sammanlagt drygt 300
artiklar i print och på webben. De flesta artiklarna
var publicerade i landsortspress samt i bransch- och
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Några av papperstidningens större reportage 2020 handlade om
coronakrisen, samverkan, digitalt
lärande, riskhantering och om uppfinnar som påverkat arbetslivet.

487 800 besökare

Arbetsliv – 1 898 följare
Arbetsliv – 3 185 följare
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förbundstidningar.
Pandemin medförde att Prevent hade stort fokus
på stöd till arbetsplatserna när det gällde coronaviruset och distansarbete. Det påverkade förstås
även pressverksamheten. Sammantaget handlade
ett par pressmeddelanden under året och många
kontakter med tidningarna om detta. Av pressklippen om Prevent fokuserade nästan en tredjedel på
de här frågorna. I samband med den nya checklistan
om distansarbete presenterades skrev TT en artikel
som resulterade i ett 50-tal artiklar i landsortspress.
Årets arbetsmiljöstipendiater var omskrivna i de
flesta tidningar i de regioner där de är verksamma,
det vill säga Gävleborg och Skåne. Runt 850 000
läsare hade möjlighet att ta del av dem.
De i övrigt mest omskrivna frågorna hängde samman med årets projektlanseringar: lantbrukets Är du

säker?, Säkra sågverk, Ergonomihjälpen, Arbetsmiljö
för lackerare samt Arbetsmiljö för hotellstädare. De
fick ett tiotal artiklar i framför allt fackpress. Även
projekten Arbetsmiljöguide för frisörer, Trygg buss
och God samverkan omnämndes i relevanta tidningar.
Antalet pressklipp där tidningen Arbetsliv citerades var drygt 50. Eftersom det ofta rörde sig om
media med stora spridningsområden innebar det att
många läsare hade möjlighet att ta del av artiklarna.
Arbetsliv inspirerade också journalister på andra
medier att ta upp aktuella arbetsmiljöämnen.
År 2020 skickade Prevent sammanlagt 15 pressmeddelanden. Dessutom fick utvalda journalister
tips vid ett tiotal tillfällen. Många kontakter med
journalister togs för att berätta om nya projekt, arrangemang och utbildningar.
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Prevent – 8 300 följare

Prevent – 9 300 följare

Prevent – 800 följare

Prevent – 350 000 visningar

Sociala medier
Sociala medier används för att sprida kännedom
om verksamheten, lyfta arbetsmiljöfrågor, stärka
varumärket, omvärldsbevaka, skapa och fördjupa
relationer och kommunicera med kunder och intressenter. Antalet följare på Facebook och Linkedin fortsatte att öka. Antalet personer som gillade
Prevents Facebooksida uppgick vid årets slut till
8 300 (7 800). På Linkedin ökade antalet följare
med nästan 60 procent, och uppgick vid årets slut
till 9 300 (5 900). Under året gjordes en satsning på

Instagram i syfte att nå nya, yngre målgrupper och
väcka intresse för arbetsmiljöfrågan hos dem. Antalet följare mer än fördubblades och var vid årets
slut 800 (380).
På Youtube finns filmer som ingår i webbverktyg
och utbildningar samt filmer som används i sociala
medier. Antalet filmer uppgick vid årets slut till 500
(560) och visades 350 000 (380 000) gånger. De
mest visade filmerna hörde till projekten Konflikthantering i spårbunden trafik, Allt om städ samt
Ljudguide för förskolan.

Följ oss!
facebook.com/prevent.se

facebook.com/tidningenarbetsliv

twitter.com/preventse

twitter.com/tidnarbetsliv

youtube.com/prevent1942

instagram.com/tidningenarbetsliv

linkedin.com/company/preventse
instagram.com/prevent.se
* Våra begrepp enligt Google Analytics:
Användare Antalet besökare på webben under året. Både nya och återkommande användare ingår i denna grupp.
Session Antalet besök på webben. En session registreras då användaren är aktiv på webbplatsen och är giltig i 30 minuter. Om samma användare
återvänder senare samma dag registreras det som en ny session.
Sidvisning Anger hur många visningar som varje individuell sida på webben har fått. Om en besökare laddar om sidan i sin webbläsare räknas det
som ytterligare en sidvisning.
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UTVECKLINGSPROJEKT
Under verksamhetsåret har Prevent koncentrerat sin verksamhet på två programområden; ”Hållbar
belastning” och ”Systematiskt arbetsmiljöarbete i ett föränderligt arbetsliv”. Programområdet ”Hållbar belastning” har haft fokus på projekt som syftar till att förbättra den fysiska och kognitiva arbetsmiljön. Programområdet ”Systematisk arbetsmiljöarbete i ett föränderligt arbetsliv” har fokuserat på
att ta fram produkter som kan vara till hjälp i arbetsmiljöarbetet i samband med pandemin.
Under 2020 bedrevs 24 (31) projekt och 7 (6) förstudier med medel från projektanslaget. Större delen av dessa genomfördes på uppdrag av branscherna, och i de allra flesta fall tillsammans med partsgrupper. Nedan redovisas i bokstavsordning förstudier och projekt samt avslutade projekt under 2020.
PÅGÅENDE PROJEKT 2020		

PÅGÅENDE FÖRSTUDIER 2020

Arbetsanpassning och rehabilitering
för lager och e-handel

Buller och vibrationer

Arbetsmiljö för Hotellstädare
Arbetsmiljö för Lackerare
Arbetsmiljö inom Lantbruk (Är du Säker?)
Arbetsmiljö i Motorbranschen
Buller och vibrationer
Ergonomihjälpen

Trygg buss
Nanopartiklar i arbetsmiljön
Arbetsmiljö i Motorbranschen
Säkra sågverk
Tvätteriets ergonomi
Arbetsmiljö för personlig assistens

Frisörens arbetsmiljöguide
Elektromagnetiska fält

AVSLUTADE PROJEKT 2020

God samverkan

Arbetsanpassning och rehabilitering
för lager och e-handel

Hållbar belastning EU-Osha, år 2
Nanopartiklar i arbetsmiljön
Revidering av Kemiguiden
Revidering av klassrumsutbildningen
”Arbetsmiljöutbildning för chefer”

Arbetsmiljö för Hotellstädare
Arbetsmiljö för Lackerare
Arbetsmiljö inom Lantbruk (Är du Säker?)
Arbetsmiljöindikatorn

Säker i butik, ny version

Ergonomihjälpen

Säkra sågverk

Frisörens arbetsmiljöguide

Trygg buss

God samverkan

Tvätteriets ergonomi

Maskinkörkortet

Unga och asbest

Revidering av Kemiguiden

Utbildningsutveckling

Säkra sågverk

Webbinarium hösten 2020 – mars 2021

Trygg buss

Webbutbildning ”Arbetsmiljö för chefer”
Webbutbildning ”OSA i praktiken”
Webbutbildning ”SAM i praktiken”
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STYRELSE, ARBETSUTSKOTT
OCH REVISORER
Styrelsen väljs för en period på tre år. Aktuell mandatperiod är 1 januari 2020 till och med 31
december 2022. Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet
som består av Carina Lindfelt, Malin Wreder, Kristina Rådkvist och Per Widolf har haft fem protokollförda sammanträden.

Svenskt Näringsliv
Ordinarie ledamöter
• Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt
Näringsliv, Prevents ordförande
• Per Widolf, förhandlingschef, Industriarbetsgivarna
• Åsa Ramel, enhetschef, Almega
• Jan Bergman, arbetsrättchef, Transportföretagen
• Malin Nilsson, arbetsmiljöexpert, Teknikföretagen

Suppleanter
• Per Persson, avtalsskreterare, Hotell- och
Restaurangfacket
• Cyrene Waern, ombudsman, LO
• Mikael Pettersson, förhandlingschef,
Elektrikerna

Suppleanter
• Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert, Svensk
Handel
• Eva Glückman, förhandlingschef, Trä- och Möbelföretagen
• Anna Bergsten, jurist, Svenskt Näringsliv
• Hanna Byström, förhandlingschef, Innovationsföretagen och enhetschef, Almega
Mats
Åkerlind, förhandlingschef, Byggföretagen
•

Förhandlings- och
samverkansrådet PTK

Landsorganisationen i Sverige
Ordinarie ledamöter
• Malin Wreder, enhetschef, LO, Prevents vice
ordförande
• Lea Skånberg, enhetschef, IF Metall
• Lenita Granlund, avtalssekreterare, Kommunal

Ordinarie ledamöter
• Kristina Rådkvist, kanslichef, PTK, Prevents
vice ordförande
Camilla
Björkman, teamchef, Unionen
•
Suppleanter
• Daniel Gullstrand, utredare, PTK
• Sara Kullgren, chefsjurist, Ledarna

Prevents revisorer
• Mazars – Anna Stenberg, auktoriserad
•
•
•
•

revisor (till och med 8 juni)
PwC – Johan Rönnkvist, auktoriserad
revisor (från och med 9 juni)
Marie Silfverstolpe, Svenskt Näringsliv
Gunilla Gustavsson, LO
Nils Bredahl, PTK
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ÅRSREDOVISNING 2020
Prevent – arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK
Organisationsnummer 802005-7587

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Prevent –
arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och
PTK får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31.
Verksamheten
Föreningens ändamål är att befrämja hälsa och öka
säkerheten på arbetsplatserna.
Föreningen är ett gemensamt organ för arbetsmiljöfrågor med uppgift att:
• främja en aktiv och förtroendefull samverkan mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK samt mellan förbunden och de lokala parterna i företagen med syfte
att åstadkomma en effektiv arbetsmiljöverksamhet
• även i övrigt aktivt främja strävanden som syftar
till att befrämja hälsan och öka säkerheten på arbetsplatserna
• fullgöra de uppgifter som Svenskt Näringsliv, LO
och PTK gemensamt uppdrar åt Prevent
• själv fortlöpande diskutera och fastlägga sina
arbetsuppgifter.
Föreningens säte är Stockholm.
Prevent arbetar med kompetensförsörjning på alla
nivåer, för att säkerställa att vi har rätt kompetens
för att kunna uppnå verksamhetens mål. En viktig
del i det arbetet är att se till att vi har en hälsosam
arbetsmiljö och en lärande arbetsplats.
Överlag har vi lätt att rekrytera medarbetare. Prevent är kvinnodominerat men strävar efter en jämn
könsfördelning på alla nivåer. Vid rekryteringsprocessen uttalas detta tydligt. Av de anställda var vid årets
slut 75 (76) procent kvinnor och 25 (24) procent män.
Prevent är medlem i Almega och har kollektivavtal
med Akademikeralliansen och Unionen. Samverkan
med fackklubbens ordförande och skyddsombud
sker löpande genom samverkansgruppen Arbetsmiljörådet.

Väsentliga händelser under året
Prevents strategi att offensivt och snabbt ställa
om verksamheten för att leverera kunskaper och
metodstöd har varit framgångsrik. Arbetet resulterade i rekordmånga besök på prevent.se och följare
i sociala medier med många nedladdningar. Corona
skapade ett stort behov av kunskaper och stöd.
Efter ett kort avbrott under våren kom också de
traditionella lärarledda utbildningarna igång som
distansutbildningar. Hösten bidrog till ett rekordår
på många sätt.
Vi kunde även fortsätta arbetet med den digitala
transformationen trots att fysiska möten inte var
möjligt.
Sedan pandemin bröt ut i mars har samtliga medarbetare jobbat hemifrån. Arbetsmiljöarbetet hade
under året fokus på att säkerställa goda fysiska och
organisatoriska förhållanden på hemarbetsplatsen.
Medlemmarna har utsett ny revisor. Från 2020
har Prevent Öhrlings PricewaterhouseCoopers som
revisionsbyrå och därmed ny påskrivande revisor
Johan Rönnkvist.
Förväntad framtida utveckling
Det är fortsatt stort fokus på arbetsmiljöfrågor.
Prevent arbetar för att ha en fortsatt riktigt stark
position och ser med tillförsikt fram emot när det
återigen blir möjligt med mer blandad digital och
fysisk verksamhet. Prevent går in i framtiden med
stärkt digital kompetens och ännu fler valmöjligheter och anpassningar för företagen vilket ligger väl i
linje med uppdraget. Det finansiella läget och förutsättningarna för att axla uppdraget som ett fortsatt
relevant partsgemensamt kunskapsnav är gott.
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Medlemmar
Prevent – arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK är registrerad som ideell förening.
Föreningen har tre medlemmar: Svenskt Näringsliv,
LO och PTK.

Resultatdisposition
Förslag till disposition av organisationens resultat:
Till medlemmarnas förfogande står
balanserat resultat
årets resultat 		
Totalt			

39 111 177
3 347 200
42 458 377

Styrelsen föreslår att hela beloppet överförs
i ny räkning.

Flerårsöversikt (tkr)
Omsättning (avser försäljning)
Rörelsekostnader (exklusive
kostnader för avslutade projekt)
Finansiellt nettoresultat
Årets resultat
Eget kapital

2020
33 833

2019
45 883

2018
43 346

2017
41 054

2016
49 209

65 043
3 233
3 347
56 758

77 578
3 081
2 686
53 411

75 171
994
469
50 725

80 081
911
- 6 104
50 255

78 956
1 889
2 473
56 359

Förändring eget kapital				
Belopp i tkr				
Belopp vid årets ingång 2020-01-01		

25

Utjämningsfond

Balanserat resultat

Årets resultat

14 300		

36 425

2 686

Vinstdisposition enligt årsmöte					

2 686

-2 686

Årets resultat									
Belopp vid årets utgång 2020-12-31		
14 300		
39 111

3 347
3 347

26
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RESULTATRÄKNING (TKR)
Not

2020

2019

Medlemsavgifter				

2

1 300

1 300

Projektanslag		

2

41 885

13 577

Verksamhetsanslag		

2

30 000

30 000

33 833

45 883

107 018

90 760

-58 773

-36 987

						
Verksamhetens intäkter			

Nettoomsättning				
3
				
Summa verksamhetens intäkter			
		
Verksamhetens kostnader			
Produktionskostnader			
Övriga externa kostnader		

4

-16 727

-19 289

Personalkostnader				

5

-30 766

-34 178

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

6

-637

-701

Summa verksamhetens kostnader		

7

-106 903

-91 155

115

-395

3 260

3 083

1

3

Verksamhetsresultat
		

				

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper som är
anläggningstillgångar

8

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

-28

-5

Summa finansiella poster				

3 233

3 081

Resultat efter finansiella poster				
				

3 347

2 686

Resultat före skatt

3 347

2 686

0

0

3 347

2 686

			

Skatt på årets resultat 				
					

9

ÅRETS RESULTAT					
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BALANSRÄKNING (TKR)
TILLGÅNGAR
					

Anläggningstillgångar

Not

2020-12-31

2019-12-31

6

2 000

2 636

10

74 179

78 203

76 179

80 839

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

11

562

1 572

Pågående arbete

12

0

0

562

1 572

2 645

3 210

Aktuella skattefordringar

993

993

Övriga fordringar

852

656

1 609

1 968

6 099

6 827

Kassa och bank

2 552

1 039

Summa omsättningstillgångar

9 214

9 438

85 392

90 277

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
						

13
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BALANSRÄKNING (TKR)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
2020-12-31

2019-12-31

Utjämningsfond

14 300

14 300

Balanserat resultat

39 111

36 425

3 347

2 686

56 758

53 411

18 305

22 177

5 993

8 520

495

556

3 841

5 613

Summa kortfristiga skulder

28 634

36 866

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

85 392

90 277

					

Not

Eget kapital

Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skuld, erhållna ej nyttjade bidrag

12, 14

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

						

15

Årsberättelse 2020

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
2020

2019

Verksamhetsresultat

115

-395

Avskrivningar

637

701

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet

858

0

1 609

306

953

1 046

-4

-5

0

0

949

1 041

2 558

1 347

Varulager

151

-205

Fordringar

734

2 790

Skulder

-8 262

-4 691

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 819

-759

0

0

Förvärv och avyttring av finansiella anläggningstillgångar

4 024

-3 299

Realisationer av finansiella anläggningstillgångar

2 308

2 040

Kassaflöde från investeringsverksamheten

6 332

-1 259

Förändring av likvida medel *)

1 513

-2 018

Likvida medel vid årets början

1 039

3 057

Likvida medel vid årets slut				

2 552

1 039

Den löpande verksamheten

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

29
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Redovisningsprinciper

Materiella anläggningstillgångar

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BDNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år om
inget annat anges.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid
tillämpas följande avskrivningstider:

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor
och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Verksamhetsintäkter
Intäkter avseende köpta tjänster redovisas i den
period tjänsten utnyttjas. Anslag intäktsredovisas månadsvis för anvisat kalenderår. Intäkter
avseende försäljning av varor redovisas när
de väsentliga riskerna och fördelarna som är
förknippade med äganderätten till varorna har
övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Verksamhetsanslag periodiseras för anvisat kalenderår. Projektanslag intäktsredovisas samma räkenskapsår
som föreningen redovisar nedlagda kostnader.
Bidrag (anslag) som inte redovisas som intäkt
ska redovisas som en skuld, beviljade ej utnyttjade bidrag/anslag.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas
till balansdagens kurs och eventuell skillnad har
redovisats i resultaträkningen.

Datorer 			
Övriga inventarier

4 år
8 år

Varulager m.m.
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid
bestämmande av anskaffningsvärdet har ”först
in, först ut”-principen tillämpats.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, det vill säga den utgår från
organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar,
däremot inte de placeringstillgångar som
rubriceras som finansiella anläggningstillgångar.

Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som
operationella, dvs leasingavgiften redovisas över
leasingperioden.

Rättelse av jämförelseår
Under 2020 har byte av redovisningsprincip skett
avseende projektanslagen. Intäkter har från och
med 2020 redovisats i samma period som föreningen redovisar nedlagda kostnader. Reserverade
kvarstående medel redovisas från och med i år
som en skuld, erhållna ej nyttjade bidrag.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (TKR)

Not 2 Anslag

2020

2019

Medlemsavgifter

1 300

1 300

Projektanslag

41 885

13 577

Verksamhetsanslag

30 000

30 000

73 185

44 877

Not 3 Nettoomsättning

2020

2019

Förlag

7 304

11 586

25 377

32 712

1 152

1 585

33 833

45 883

Utbildning
Övriga intäkter

Not 4 Leasing
De hyresavtal som Prevent ingått som leasetagare är uteslutande av
operationell karaktär. Avtalen avser hyra av lokal samt kontorsmaskiner.
Leasingkostnaden uppgår till 4 473 tkr (4 472) varav 4 093 tkr (4 097)
avser lokalhyra.
Förfallostruktur

2020

2019

Inom 1 år

4 473

4 472

10 028

14 501

-

-

14 501

18 973

Senare än 1 år men inom 5 år
Över 5 år
Summa

31
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Not 5 Personalkostnader 		
Prevent hade i medeltal 42 (42) anställda under året, varav 32 (32) kvinnor.
I styrelsen (inkl suppleanter) var andelen kvinnor 70 procent (65 procent).
I ledningsgruppen var andelen kvinnor 79 procent (67 procent).

2020

2019

0

0

1 259

1 254

19 339

19 301

8 682

10 281

397

500

1 843

2 313

2,8

3,5

1,1

1,1

2020

2019

5 823

5 823

Inköp

0

0

Försäljningar/utrangeringar

0

0

5 823

5 823

-3 187

-2 486

-636

-701

Styrelsen
Verkställande direktör
Övriga löner och ersättningar
Sociala kostnader och pensioner
härav vd:s pensionskostnader exkl särskild
löneskatt
härav övriga pensionskostnader exkl särskild
löneskatt
Vd har rätt till en extra pensionsavsättning motsvarande 30% av lönen
utöver den kollektivavtalade pensionen. Vd är berättigad till avgångsersättning vid uppsägning från Prevents sida motsvarande 18 månaders
lön.
Sammanställning av sjukfrånvaro i procent
(total sjukfrånvaro/total ordinarie arbetstid, tim)
Total sjukfrånvaro i procent
därav i procent
– långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar)

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde

Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

0

0

Utgående avskrivningar

-3 823

-3 187

Bokfört värde

2 000

2 636
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Not 7 Verksamhetens kostnader

2020

2019

-41 885

-13 577

Förlag

-3 611

-3 959

Utbildning

-8 518

-14 274

Marknadsföring

-3 045

-3 597

-49 844

-55 748

-106 903

-91 155

2020

2019

952

1 043

2 308

2 040

3 260

3 083

2020

2019

0
0

0
0

2020-12-31

2019-12-31

78 203

74 904

1 168

7 259

Försäljningar

-5 192

-3 960

Utgående anskaffningsvärde

74 179

78 203

Bokfört värde

74 179

78 203

Marknadsvärde

88 614

92 474

Finansierade projekt, AFA

Övriga verksamhetskostnader

Not 8 Resultat från övriga värdepapper som är
anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Realiserat resultat vid försäljning

Not 9 Skatt på årets resultat
Tidigare års underskott ger fortfarande ett negativt
skattemässigt resultat

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Not 11 Varulager

Varulagret har värderats till anskaffningsvärde per den 31/12 2020. Under
året har nedskrivning av icke säljbart material skett med 971 tkr (0tkr).
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Not 12 Byte av redovisningsprincip
Intäkter har från och med 2020 redovisats i samma period som
föreningen redovisar nedlagda kostnader.
Byte av redovisningsprinciper har medfört följande effekter:
Pågående arbeten
Ingående balans 1 januari enligt fastställd balansräkning
Justeringar
Ingående balans 1 januari justerad i enlighet med ny princip

Förskottsbetalda projekt
Ingående balans 1 januari enligt fastställd balansräkning
Justeringar
Ingående balans 1 januari justerad i enlighet med ny princip

2020
25 413
-25 413
0

2020
-47 590
25 413
-22 177

Förskottsbetalda projekt har från 2020 klassificerats som ”skuld,
erhållna ej nyttjade bidrag”.

2020-12-31

2019-12-31

1 056

1 075

553

893

1 609

1 968

2020-12-31

2019-12-31

15 064

45 622

3 241

1 968

18 305

47 590

2020-12-31

2019-12-31

2 945

2 766

Förutbetalade intäkter

120

1 156

Övriga poster

775

1 691

3 841

5 613

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalade hyror
Övriga förutbetalade kostnader

Not 14 Skuld, erhållna ej nyttjade bidrag
AFA Trygghetsförsäkring
Övriga

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterskuld och sociala avgifter

