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Arbetsmiljön är fortsatt i fokus i samhället, och det har varit 
ett intensivt och spännande år.  Prevents utbud, särskilt i 
frågor som på olika sätt berör pandemin, har varit mycket 
efterfrågat och uppskattat. Omvärldsspaning, snabbhet och 
fl exibilitet har kanske varit viktigare än någonsin för att 
kunna leverera och vara relevanta under pandemin. Webb-
navet prevent.se har löpande fyllts på med nya verktyg, 
metoder, artiklar och högaktuell information. Ett omfattande 
och målgruppsanpassat kommunikationsarbete via sociala 
medier har också varit starkt bidragande till att så många 
arbetsplatser uppmärksammat nyheter och aktiviteter som 
genomförts.

Webbutbildningar, distansutbildningar och webbinarier har 
blivit stora, viktiga kanaler som kunnat samla både nya grup-
per och fl er deltagare än om verksamheten hade genomförts 
på traditionellt sätt.

Verksamheten har under året i stort sett bara bedrivits 
digitalt. Under året har det också blivit tydligt att verksam-
heten behöver bli mer ”fygital”, det vill säga en blandning av 
fysisk och digital verksamhet på ett nytt sätt, där användaren 

har fl era val. Ett antal steg har därför tagits i den riktningen 
vad gäller utbildningar och böcker, för att förbereda organi-
sationen för en framtid utan restriktioner. Utvecklingsarbe-
tet pågår med god fart för att Prevent även fortsättningsvis 
ska kunna erbjuda det bästa stödet för arbetsmiljöarbete på 
arbetsplatserna.  

Prevent har under året förstärkt den digitala kompetensen 
och förmågan, och kan nu erbjuda ett allt större utbud med 
valmöjligheter och anpassningar. Framtidsresan fortsätter 
i oförminskad takt, och med stor optimism och förhoppning 
om att år 2022, när Prevent fi rar 80 år, ska bli ytterligare ett 
spännande och framgångsrikt år.

Ett stort tack för aktivt och konstruktivt samarbete detta 
unika år riktar jag till alla medarbetare, partsnätverk, styrel-
se, utbildarnätverk, Afa Försäkring och alla andra som med-
verkat till årets resultat.

Maria Schönefeld,
verkställande direktör

VD HAR ORDET
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VERKSAMHETSIDÉ, VISION  
OCH STRATEGISKA MÅL 2021

Verksamhetsidé 
På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevent ett 
kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor genom att inspirera, förmed-
la 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.

Vision
Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljö-
arbete.

Strategiska mål 
• Prevent ökar intresset för och kunskapen om arbetsmiljö. 
• Prevents målgrupper anser att  Prevents produkter och  
   metoder är aktuella, inspirerande, kunskapshöjande och  
   användbara. 
 • Prevent är en uppskattad samarbets partner. 
• Prevent har rätt kompetens, effektiva   
    verksamhetsprocesser och erbjuder sina anställda en god 
   arbetsmiljö.
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Under året har det varit starkt fokus på att ta fram olika produkter som kan 
vara till stöd för arbetsgivare och skyddsombud. Många partsrepresentanter 
har deltagit i projektverksamheten, allt ifrån förstudier till genomförande och 
kommunikation av resultat. Ett gott och nära samarbete med parternas ar-
betsmiljöexperter såväl som kommunikatörer är självklara i utvecklingsarbe-
tet.

Prevent har efterfrågats och medverkat vid olika typer av sammankomster i 
medlemsorganisationerna. Bland annat i partsgemensamma arbetsmiljögrupper 
såsom Svenskt Näringslivs arbetsmiljögrupp, PTK:s arbetsmiljögrupp, LO:s 
Miljö- och Arbetslivsutskott, parterna inom spårbunden trafik och 
besöksnäringen samt Industrins Partsgemensamma arbetsmiljögrupp. Prevent 
har även medverkat i webbinarier med Akavia (Distansarbete), 
Industriarbetsgivarna (Vaccination på arbetsplatsen), Svenskt Näringslivs 
arbetsgivartimme (Återgång – är allt som vanligt nu eller?) och Svensk 

PARTS- OCH INTRESSENTSAMVERKAN

Djursjukvårds medlemsmöte (Hat och hot i svensk djursjukvård). 
Prevent har ett löpande samarbete med arbetsmiljöorganisationer 

och närliggande myndigheter för att utbyta information och koordinera 
aktiviteter och kommunikation. Arrangemang hos intressenter där Prevent har 
medverkat digitalt under året är bland annat Afa Försäkrings 
frukostwebbinarium (Trygg buss), Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv 
(Ergonomihjälpen och Hjärnvänlig arbetsmiljö), samt Myndigheten för 
Arbetsmiljökunskap (Vilka är effekterna av långvarigt stillasittande på jobbet). 
I det löpande samarbetet med Afa Försäkring ingår värdering, analys och 
spridning av forskningsresultat till arbetsplatserna samt som underlag i 
förstudier och projekt. Under året har relevanta forskningsprogram gåtts 
igenom och kommunicerats till arbetsplatserna på webben, till exempel genom 
artiklar i Arbetsliv.  

Regelbundna möten hålls med Arbetsmiljöverket om regelförnyelsen, 
nationella tillsynsinsatser och utbyte av information. Samarbetet och 
informationsutbytet med Suntarbetsliv har fortgått löpande och omfattar bland 
annat Gilla Jobbet. Med Myndigheten för Arbetsmiljökunskap sker också 
regelbundna kontakter. 
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Prevent är Svenskt Näringslivs, LO:s och PTK:s gemensamma nav i arbets-
miljöfrågor, med uppgift att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla 
produkter och metoder som ger arbetsplatserna det bästa stödet i arbets-
miljöarbetet. I uppdraget ingår att aktivt främja förtroendefull samverkan 
mellan huvudmännen, förbunden och de lokala parterna i företagen. 
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Bokförsäljningen ökade och det såldes 52 300 (44 400) böcker. 
Arbetet med att digitalisera Prevents produkter har under året 
tagit ett språng mot ambitionen att kunden ska få möjlighet köpa 
böcker i det format som passar bäst, antingen som tryckt bok 
(trycks vid beställning) eller digital bok (e-pub och pdf). På så 
sätt behöver böckerna inte lagerhållas, revideringar underlättas 
och miljöpåverkan minskas eftersom endast de exemplar som 
köps behöver tryckas.    
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BULLERGUIDEN 
– pdf
Bullerguiden ger praktisk 
vägledning till arbetsplatsens 
systematiska arbete med 
buller. Den innehåller fakta om 
hälsorisker och lagstiftning 
samt två mallar för arbetet. Använd ”Mall för syst-
matiskt arbete med buller” för att riskbedöma 
buller. Använd mallen ”Indikativ bestämning av 
daglig bullerexponeringsnivå med mobiltelefon” för 
att mäta buller med mobilen.

MOTORBRANSCHENS 
ARBETSMILJÖ – pdf
Skriften beskriver olika delar 
av motorbranschens arbets-
miljö och ger vägledning om 
vilka risker som fi nns och hur 
dessa kan förebyggas och 
hanteras. Motorbranschens arbetsmiljö ger även en 
introduktion till arbetsmiljölagstiftningen, det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och hur ett före-
byggande arbete med en god säkerhetskultur kan 
bidra till en säkrare arbetsplats.

ARBETSMILJÖ FÖR 
CHEFER 
– webbutbildning (svenska och engelska)
Arbetsmiljö för chefer – webb är en webbutbildning 
med samma innehåll som klassrumsutbildningen, 
men som genomförs på egen hand och i egen takt. 
Arbetsmiljö och ledarskap går hand i hand och 
chefen spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. 
Utbildningen vänder sig till chefer som vill bli tryg-
gare i sin roll som ledare genom att öka kunskapen 
om sitt ansvar och bli bättre på att förebygga 
arbetsmiljöproblem.

OSA I PRAKTIKEN 
– webbutbildning (svenska och engelska)
OSA i praktiken – webb är en webbutbildning med 
samma innehåll som klassrumsutbildningen, men 
som genomförs på egen hand och i egen takt. Utbild-
ningen ger kunskaper om vad Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 
innebär i arbetsmiljöarbetet. När man har gått 
utbildningen ska man vara redo att arbeta vidare 
med de här viktiga frågorna där varje förbättring kan 
ge stort resultat.

Nya produkter 2021

köps behöver tryckas.    samt två mallar för arbetet. Använd ”Mall för syst-
matiskt arbete med buller” för att riskbedöma 
buller. Använd mallen ”Indikativ bestämning av 
daglig bullerexponeringsnivå med mobiltelefon” för 
att mäta buller med mobilen.

ARBETSMILJÖ FÖR 
CHEFER 
– webbutbildning (svenska och engelska)
Arbetsmiljö för chefer – webb
med samma innehåll som klassrumsutbildningen, 
men som genomförs på egen hand och i egen takt. 
Arbetsmiljö och ledarskap går hand i hand och 
chefen spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. 
Utbildningen vänder sig till chefer som vill bli tryg-
gare i sin roll som ledare genom att öka kunskapen 
om sitt ansvar och bli bättre på att förebygga 
arbetsmiljöproblem.

SAM I PRAKTIKEN 
– webbutbildning (svenska och engelska)
Digital version av utbildningen Systematiskt arbets-
miljöarbete i praktiken. Innehållet motsvarar klass-
rumsutbildningen men kan genomföras när det 
passar deltagaren. Det fi nns ingen tidsbegränsning 
och vi rekommenderar att den ses som en resurs att 
komma tillbaka till när behov uppstår i arbets-
vardagen.  

TRYGG ASSISTENT 
– webbutbildning
Webbutbildning om arbetsmiljö för personliga 
assistenter. Den består av sex kapitel som belyser 
olika delar av arbetsmiljön, hur man arbetar syste-
matiskt med arbetsmiljön. Som personlig assistent 
arbetar man i någons hem, och brukarens hem är 
därför också är den personliga assistentens arbets-
miljö. Utbildningen tar upp vad som ingår i arbets-
miljön och hur man kan förbättra den. Du får chan-
sen att fundera över svåra situationer som kan 
uppstå i arbetet och får verktyg för att hantera dem.
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CHECKLISTOR OCH ENKÄTER 

Under året var användandet av digitala checklistor 
45 468 (71 000)*. Tolv nya digitala checklistor och 
tre i pdf-format tillkom. Vid årets utgång fanns 164 
(143) digitala checklistor. Användningen av Prevents 
mest använda enkät, OSA-enkäten om organisato-
risk och social arbetsmiljö, ökade med 14 procent** 
under 2021 jämfört med 2020. Antalet besök 
uppgick under året till 238 000.  

De fem mest använda checklistorna var:
• Allmän skyddsrond kontor
• Corona och covid-19
• Distansarbete
• Allmän skyddsrond tillverkning
• Årlig uppföljning

Nya checklistor 
De nya digitala checklistor som togs fram under året 
var Pressar och gradsaxar, Buller, Motorbranschen, 
Återgång till arbetsplatsen och Vaccination på 
arbetsplatsen. De checklistor i pdf-format som togs 
fram var Golf, Trädgårdsanläggning och Sällskaps-
djursverksamhet.

*Statistiken är inte jämförbar med föregående år, efter-
som den cookie-hanterare som installerades under året 
medför att besöken från de personer som valt att tacka 
nej till cookies inte längre syns i statistiken. Besökssiff-
rorna ser därmed betydligt lägre ut än i verkligheten. 
Cookie-hanteringen har till uppgift att garantera besökar-
nas integritet i enlighet med GDPR.

WORK ENVIRONMENT FOR MANAGERS 
–  lärarledd utbildning
Engelsk version av Arbetsmiljö för chefer. Finns som 
en och två dagar.

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER  
– lärarledd utbildning
Utbildningen Arbetsmiljö för chefer, som Prevent har 
erbjudit som klassrumsutbildning i ca femton år har 
gjorts om och förbättrats. Syftet är att deltagarna 
uppnår kunskaper som hjälper dem att uppfylla 
kraven i Arbetsmiljölagen, men också att de ska 
känna sig tryggare i att de gör rätt. Finns som en och 
två dagar.

REVIDERADE PRODUKTER 2021

• Digitala checklistor: Corona och covid-19, sju  
    checklistor för bevakningsbranschen, Återgång till  
    arbetsplatsen, Personliga assistenter, Smittrisker.
• Maskinkörkortet, handhållna maskiner 
• Sällskapsdjursverksamhet, Trädgårdsanläggning  
   (checklista pdf)
• Arbetsmiljö för chefer, bok svenska
• Work Environment for Managers, book
• BAM Handbok upplaga 15 – e-pub och print on  
    demand
• BAM chefens och skyddsombudets roll upplaga  
    12 – e-pub och print on demand
• BAM för alla medarbetare upplaga 4 – e-pub och 
    print och demand
• BAM Handbok upplaga 16 – alla format
• BAM lärarledd utbildning 3 dagar
• BAM lärarledd utbildning dag 4 och 5
• Syn och belysning i arbetslivet, pdf 
• Säker i butik
• Arbetsmiljölagen
• Rehabverktyget
• Handbok SAM, e-pub, pdf, print on demand
• Introduktion SAM, e-pub, pdf, print on demand
• Handbok SAM, översatt till engelska 
• Jobba praktiskt med organisatorisk och social 
    arbetsmiljö, print on demand

** Siffran är sannolikt högre med hänsyn till att den 
cookie-hanterare som installerades under året gör att de 
som valt att tacka nej till cookies inte längre syns i 
statistiken.

52 300 sålda böcker 10 mejlskolor

913 000 webbesök 164 digitala checklistor

10 I TOPP 2021 – ANTAL SÅLDA BÖCKER   2021  2020
Bättre arbetsmiljö – Handbok   10 300  8 300
Arbetsmiljölagen  9 000   8 100
Bättre arbetsmiljö – chefens och skyddsombudets roll  8 000   5 900 
Introduktion – Systematiskt arbetsmiljöarbete  6 200   4 100
Bättre arbetsmiljö – för alla medarbetare  6 000   3 800
Vägtransport av farligt gods – styckegods  4 700   5 000
Arbetsmiljö för chefer   1 900   2 400 
Vägtransport av farligt gods – tanktransport   1 300   1 500
Handbok – Systematiskt arbetsmiljöarbete    900       1 000
Jobba praktiskt med OSA  900    800 
Totalt topp 10  49 200  40 800
Totalt   52 300  44 400
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UTBILDNING

Kvalitets- och utvecklingsarbete
Året innebar ett starkt resultat för Prevents utbildningar med en fördubbling 
av lärarledda utbildningsdagar från 500 till 1 000. Antalet kursdeltagare var 
rekordmånga och uppgick till 9 000, varav 600 gick en webbaserad självstu-
diekurs. Intresset för arbetsmiljöfrågor var tydligt och deltagandet i utbildning 
blev rekordstort.

Tre nya kostnadsbelagda webbutbildningar lanserades, med engelska som 
valbart språk inne i utbildningen. Tillsammans med den tre dagar långa grund-
utbildningen eBAM (Bättre Arbetsmiljö) som finns sedan tidigare, innebär det 
att Prevents fyra största utbildningar nu kan genomföras som webbutbildning 
med självstudier. Rekommendationsgraden på webutbildningarna är god och 
ligger i nivå med de lärarledda utbildningarna.

Utbildningsverksamheten har på många sätt varit i fokus under året, både 
vad gäller att snabbt få fram kvalitativa webbalternativ till klassrumsutbild-
ningarna, och att utveckla och kvalitetssäkra kursuppläggen på distansutbild-
ningarna så att de passar utbildningsformen. Strävan är att de ska stimulera 
till interaktion och ge motsvarande upplevelse och resultat som traditionella 
klassrumsutbildningar. Utvecklingsarbete pågår och fortsätter under kom-
mande år.

Med några få undantag har samtliga lärarledda utbildningar genomförts 
som distansutbildningar med anledning av pandemin. Glädjande är att är 
deltagarna ger fortsatt högt betyg i utvärderingarna.  

Den vanligaste deltagaren på lärarledd utbildning är chef, och därefter följer 
skyddsombud. På öppen utbildning är det en nästan jämn fördelning mellan de 
båda grupperna, men på företagsanpassad utbildning är det vanligen fler 
chefer än skyddsombud, vilket motsvarar strukturen i företagen.   
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Antal utbildningsdagar
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WEBBUTBILDNINGAR
Deltagandet i de kostnadsfria webbaserade branschutbildningarna fortsätter 
att öka. Samtliga kostnadsfria webbutbildningar är framtagna på uppdrag av 
branschparter och avslutas med ett kunskapstest. Webbutbildningen Säker i 
butik gjordes om under året. 

Kursutvärdering företagsanpassade utbildningar 2021 
(besvarade påståenden, skala 1–6)

Utbildningen var inspirerande

Utbildningen kändes aktuell

Jag har fått nya kunskaper under utbildningen

Utbildningen har hjälpt mig att förstå hur  
kunskaperna kan användas praktiskt

Kunskaperna är användbara på min arbetsplats

Det var tydligt att kursen arrangerades av Prevent

Utbildaren var en god pedagog

Högsta värde: 6,0

11ÅRSBERÄTTELSE 2021

Deltagande i kostnadsfria webbutbildningar
Webbutbildning               Antal deltagare             Antal deltagare 
          som genomfört             som genomfört 

        utbildningen 2021        utbildningen 2020
           

Säker i butik  8 420 7 283

Brandsäkerhetsutbildning för handeln  3 475 2 317

Din arbetsplats i handeln 1)   1 220 1 215
  
Schyst vardag  1 052 1 055

Work and Technology on Human Terms 2) 860 852

Ny i industrin   708 1 095 

Brandfarlig vara i handeln  573 703

Är du säker?  355 339

Arbetsmiljö för filmbranschen  337 229

Att arbeta säkert med höga tryck   304 389

Övriga webbutbildningar 3)  763 2 394

Totalt  18 067 17 824

1)  Din arbetsplats i handeln används även av företag i deras egna utbildningssystem (LMS), 
antalet avslutade utbildningar i dessa är 1 561 (1 077).
2) 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.
3) Totalt ytterligare x webbutbildningar

Deltagarnas funktion –  
företagsanpassad 
utbildning 2021

58% 21%

10%

11%

Chef/arbetsledare
Skyddsombud/facklig funktion
Personal/HR
Annan funktion

4,8

5,3

4,9

4,8

5,2

5,4

5,4

0             1            2              3            4              5             6

Kursutvärdering öppen utbildning 2021 
(besvarade påståenden, skala 1–6)

Utbildningen var inspirerande

Utbildningen kändes aktuell

Jag har fått nya kunskaper under utbildningen

Utbildningen har hjälpt mig att förstå hur  
kunskaperna kan användas praktiskt

Kunskaperna är användbara på min arbetsplats

Det var tydligt att kursen arrangerades av Prevent

Utbildaren var en god pedagog

Högsta värde: 6,0

5,0

5,4

5,1

5,0

5,3

5,6

5,5

0             1            2              3            4              5             6

Webbutbildningen Säker i butik gjordes om under året. 

https://www.youtube.com/user/Prevent1942
https://twitter.com/preventse
https://www.linkedin.com/company/600594/
https://www.facebook.com/prevent.se/
https://www.prevent.se
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KOMMUNIKATION

Även under 2021 har arbetsmiljöfrågorna fortsatt att väcka stort intresse i 
samhället och i debatten. Coronapandemin, som har haft stor påverkan på 
arbetslivet, har också drivit på tempot i kommunikationen och den digitala 
utvecklingen. Behovet av arbetsmiljökunskap och gensvaret på kommunikatio-
nen har varit mycket stort. 

En tydlig bild framträder av ett samhälle som till stora delar är digitaliserat, 
och där det uppkopplade livet för de flesta är en självklar del av arbete, skola 
och fritid. Av hela befolkningen i Sverige kan man se att 9 av 10 använder inter-
net varje dag. I denna digitalisering finns även en del som inte använder internet 
överhuvudtaget, och det är nästan uteslutande äldre personer. Till exempel 
använder var femte pensionär inte internet alls. (Svenskarna och Internet 2021) 

En viktig balansgång i kommunikationen med Prevents målgrupper är således 
att anpassa den både för de som är väl förtrogna med digital kommunikation 
och de som behöver bjudas in mer. Digitaliseringen bidrar till att göra verksam-
heten alltmer känd och tillgänglig, och den utvecklingen ser ut att hålla i sig.

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 verksam-
heten.

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 under-
lag för resurser 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.

Marknadsföring
Under året har stort fokus riktats mot att marknadsföra Prevents lärarledda 
distansutbildningar. Under året pågick också specifika kampanjer för Prevents 
populära kurser ”Arbetsmiljö för chefer”, ”SAM i praktiken” och ”OSA i prakti-
ken” som lanserades i ytterligare ett valbart format – webbutbildning.  Även 
förstärkta kommunikationsinsatser för BAM och eBAM pågick i egna och i 
externa kanaler. 

Marknadsföring av Prevents utbud sker också planerat genom e-postutskick, 
sökannonsering, sociala medier, Arbetsliv och annonsering i fack- och förbunds-
tidningar samt i tidningar inom ledarskap, organisation och personal.

Verksamheten presenterades även vid de webbinarier som Prevent arrange-
rade under året, på flertalet externa webbinarier som Prevent regelbundet 
bjuds in att gästtala vid samt vid de digitala arrangemangen för Gilla Jobbet 
under våren och hösten. 

Arbetsmiljöstipendiet 
Arbetsmiljöstipendiet delas varje år ut till personer verksamma i privata före-
tag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Årets sti-
pendier på 15 000 kronor tilldelades Thomas Enroth, huvudskyddsombud och 
lagermedarbetare på H&M i Eskilstuna och Jenny Nikkanen, laboratoriechef 
på Lantmännen Agroetanol i Norrköping.

Webbinarier
Prevents webbinarier lockade tusentals deltagare under året. Webbinarierna 
har varit ett uppskattat inslag på arbetsplatserna, och gett möjlighet att ta till 
sig kunskap om aktuella arbetsmiljöfrågor. Det är även möjligt att ta del av 
webbinarierna i efterhand eftersom de spelas in och tillgängliggörs via Pre-

Årets Arbetsmiljöstipendier på 15 000 kronor tilldelades Thomas 
Enroth, huvudskyddsombud och lagermedarbetare på H&M i 
Eskilstuna och Jenny Nikkanen, laboratoriechef på Lantmännen 
Agroetanol i Norrköping.
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vents webbplats. Årets webbinarier har handlat om ”Så gör du verkstad av 
OSA”, ”Riskbedömning vid förändring av verksamheten”, ”Trakasserier från 
kunder och besökare inom handeln”, ”Skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö”, ”Hot 
och våld på jobbet” och ”Introduktion på arbetsplatsen”.

Jobbfi ka – en podd om jobbet  
Under året släpptes fem avsnitt av podden Jobbfi ka som tar upp aktuella ämnen 
och dilemman på jobbet. Att bli skyddsombud, hybridledarskap och kreativa 
mötesrum var några av de frågor som inbjudna gäster talade om. Årets mest 
populära avsnitt var ”Hjärnans ergonomi” med över 2 000 lyssningar.

Webbnavet – prevent.se
Webben uppdateras dagligen och innehåller ett komplett utbud av checklistor, 
branschmaterial, faktatexter, guider, webbutbildningar, böcker och utbildningar. 
Antalet besökare på webbplatsen var i snitt 41 000 (60 000 användare) per 
månad. Det totala antalet besök under året uppgick till 913 000 (1 300 000) *. 
Andelen besök på Prevents webbplatser som kommer från sökmotorer var 51 
(46) procent och genom sociala medier 2 (2) procent. Andelen besök genom 
mobila enheter som mobiltelefon och surfplatta var 37 (40) procent.

Bra arbetsmiljö i coronatider. En samlingssida på webben, med det stöd 
under pandemin som Prevent tagit fram i form av exempelvis tips, mallar och 
checklistor uppdaterades kontinuerligt. Breda och ihållande kommunikations-
insatser för stödet pågick under hela året. På sidan fanns ingångarna ”Riskbe-
döm ofta”, ”Checklistor att använda”, ”Smittrisker i arbetsmiljön”, ”Återgång till 
arbetsplatsen”, ”Arbete hemifrån”, ”Hybridkontor”, ”Introduktion av nyanställ-
da”, ”Oro och krisstöd”, ”Skyddsutrustning”, ”Anmäl allvarliga coronahändel-
ser”, ”Vaccination på arbetsplatser”, ”Externa länkar” samt en lista över coro-
narelaterade artiklar i Arbetsliv.

*Statistiken är inte jämförbar med föregående år, eftersom den cookie-hanterare som installerades 
under året medför att besöken från de personer som valt att tacka nej till cookies inte längre syns i 
statistiken. Besökssiffrorna ser därmed betydligt lägre ut än i verkligheten. Cookie-hanteringen har 
till uppgift att garantera besökarnas integritet i enlighet med GDPR.

Arbetsmiljöupplysningen
På arbetsmiljoupplysningen.se fi nns 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, arbetsglasögon och 
personalutrymmen.

Tidningen Arbetsliv – papper, webb och sociala medier
Arbetsliv är Sveriges största tidning inom arbetsmiljöområdet med en TS-kon-
trollerad upplaga på 120 900 exemplar för 2021 (126 900). Arbetsliv är kost-
nadsfri och läses bland annat av skyddsombud, Prevents kunder och chefer 
inom små och medelstora företag. 

Under 2021 påbörjades ett arbete med att modernisera Arbetslivs webb. Den 
nya webbsidan kommer att lanseras under första halvåret 2022. Besöken på 
Arbetslivs webb, som uppdateras löpande med de senaste nyheterna inom 
arbetsmiljöområdet, ökade under 2021. 

Totalt hade webbtidningen under året 394 777 (378 900) användare och det 
totala antalet besök uppgick till 504 607 (487 800)*. De mest lästa artiklarna 
handlade om covid-19; om smittrisker och hur man kan förebygga smittspridning 
på arbetsplatsen.

Under året producerades också en artikelserie om långtidseffekter av covid-19 
som lästes av många. En artikel ur serien som handlade om anosmi, eller rubb-
ningar av luktsinnet, citerades på Språkrådets lista över nyord 2021. Artiklar om 
att leda på distans samt hur man kan få till en bra arbetsmiljö på hemmakonto-
ret är exempel på andra vällästa artiklar. 

Varje vecka skickas ett digitalt nyhetsbrev med en sammanställning av den 
gångna veckans nyheter. Nyhetsbrevet hade vid årets slut 9 160 (8 918) prenu-
meranter. Arbetsliv är också aktiv i sociala medier.  Vid årets slut hade Arbetsliv 
2 000 (1 898) följare på Facebook. De absolut mest klickade inläggen handlade 
om risker med covid-19 för gravida arbetstagare samt om att komma tillbaka 
efter en stroke. Även på Instagram och Linkedin ökade antalet följare, klick och 
delningar av Arbetslivs artiklar.

ARBETSPLATSEN
Här får gamla 

prylar ny�  livLEDARSKAPSå bygger du 
ti	 it ti	  dina 

medarbetareMÅ BRALjud som påverkar hur vi mår

JAG FÖRSÖKER 

ALLTID STÖTTA 

DEN SOM ÄR NY

Lina Arvidsson: "Hon hugger bi� ert på mi�  vänliga hej"

Nummer 4  2021
prevent.se/arbetsliv

Sveriges största 

arbetsmiljötidning

REPORTAGEKONSTENS BETYDELSE PÅ JOBBET

Introduktion Ahmad Hamad 

är driftledare på Max

Nummer 4  2021
prevent.se/arbetsliv

Sveriges största 

arbetsmiljötidning

504 600 antal besök

Mest lästa artikeln 2021 
”Snabb återgång efter post-
covid kan ge bakslag”

Tidningen Arbetsliv är Sveriges 
största tidning inom området arbetsmiljö 
och kommer ut med fyra nummer per år. 
Tidningens motto är att vara aktuell, nyttig 
inspirerande och vardagsnära. Papperstid-
ningen har en TS-kontrollerad upplaga om 
120 900 exemplar (år 2021).
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Antalet pressklipp 2021 där tidningen Arbetsliv citeras var ett tjugotal. Efter-
som det ofta rör sig om media med stora spridningsområden innebär det att 
många läsare har möjlighet att ta del av ämnet. Arbetsliv inspirerar även journa-
lister att ta upp aktuella arbetsmiljöämnen. 

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 8 600 (8 300). På 
Linkedin ökade antalet följare med 30 procent, och uppgick vid årets slut till 
12 100 (9 300). Antalet följare på Instagram ökade med drygt 60 procent till 
1 300 (800). 

På Youtube finns filmer som ingår i webbverktyg och utbildningar samt filmer 
som används i sociala medier. Antalet filmer uppgick vid årets slut till 600 (500) 
och visades 340 000 (350 000) gånger. De mest visade filmerna hörde till pro-
jekten Allt om städ, Konflikthantering i spårbunden trafik samt en film om dis-
tansarbete.

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.

*Statistiken är inte jämförbar med föregående år, eftersom den cookie-hanterare som installerades 
under året medför att besöken från de personer som valt att tacka nej till cookies inte längre syns i 
statistiken. Besökssiffrorna ser därmed betydligt lägre ut än i verkligheten. Cookie-hanteringen har 
till uppgift att garantera besökarnas integritet i enlighet med GDPR.

Press och media
Press- och mediekontakter bidrar till att göra parternas verksamhet inom 
Prevent känd och till att öka arbetslivets kännedom om arbetsmiljöfrågor. 
Under året 2021 var det möjligt för hundratusentals läsare att varje månad ta 
del av artiklar i landets tidningar om Prevent och verksamheten. Som högst 
var läsartalet i september i samband med att TT skrev om den nya checklis-
tan för återgång till arbetsplatsen efter pandemin. 

Pandemin under 2021 medförde att Prevents fokus i pressarbetet riktades 
mot distansarbete, riskbedömning, hur vaccinering kan genomföras säkert på 
arbetsplatsen och återgång till arbetsplatsen. Sammantaget handlade ett par 
pressmeddelanden och många kontakter med tidningarna om detta. En tredje-
del av pressklippen handlade sedan om dessa frågor. I samband med pressmed-
delandet om den nya checklistan om återgång till arbetsplatsen skrev TT om 
detta, vilket resulterade i runt 25 artiklar i landsortspress samt några i stor-
stadstidningar. 

Under året skickades sammanlagt tolv pressmeddelanden. Ett hundratal 
journalister kontaktades via telefon i samband med dessa. Dessutom fick drygt 
ett hundratal utvalda redaktioner tips via mejl om aktuella projekt, arrangemang 
och utbildningar. 

Responsen i media var sammanlagt runt 220 artiklar, i print och på webben. 
De flesta artiklar publicerades i bransch- och förbundsmedia, därefter lands-
ortspress samt storstadstidningar. De flesta av Prevents projekt som lanseras 
blir omskrivna i media efter pressmeddelande och kontaktarbete. De projekt 
som fick störst respons under året var: lantbrukets ”Är du säker?”, ”Säker i 
butik”, ”Tvätteriets ergonomi”, ”Elektromagnetiska fält”, ”Motorbranschens 
arbetsmiljö”, ”Checklista Sällskapsdjurverksamheter” samt ”Kognitiv ergonomi” 
(hjärnvänlig arbetsmiljö). 

De två stipendiater som delade på Arbetsmiljöstipendiet 2021 blev omskrivna 
i de flesta tidningar i de regioner där de är verksamma, samt i några facktidning-
ar. Runt 330 000 läsare hade möjlighet att ta del av deras framgångsrika ar-
betsmiljöarbete. 

           facebook.com/prevent.se

           twitter.com/preventse

           youtube.com/prevent1942  

linkedin.com/company/preventse

instagram.com/prevent.se

facebook.com/tidningenarbetsliv

twitter.com/tidnarbetsliv 

instagram.com/tidningenarbetsliv
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UTVECKLINGSPROJEKT

Under verksamhetsåret har Prevent koncentrerat sin verksamhet till två 
programområden; ”Hållbar belastning” och ”Systematiskt arbetsmiljöar-
bete i ett föränderligt arbetsliv”. 

Hållbar belastning
Programområdet ”Hållbar belastning” har haft fokus på projekt som syftar till 
att förbättra den fysiska och kognitiva arbetsmiljön. Inom kognitiv ergonomi 
(hjärnvänlig arbetsmiljö) togs fem nya Jobbsnackisar fram tillsammans med 
Cecilia Berlin från Chalmers. Det genomfördes även ett webbinarium om 
hjärnvänlig arbetsmiljö med Cecilia Berlin. 

Inom området ”Rörelse och variation” skapades en ny ämnessida på prevent.
se där arbetsgivare och arbetstagare kan söka kunskap och få inspiration. Webb-
sidan var ett stöd inför den inspektionskampanj om stillasittande som Arbets-
miljöverket genomförde under hösten 2021. På webbsidan finns en film om 
vikten av rörelse och variation och tips till arbetsgivare och arbetstagare på hur 
man kan skapa mer rörelse och variation på arbetsplatsen. Där finns också ett 
poddavsnitt där Prevents projektledare Ann Appelberg intervjuas om ämnet.

Inom området synergonomi reviderades boken ”Syn och belysning på arbets-
platsen”. Samtliga checklistor inom ämnet sågs över och reviderades, och det 
skapades också en ny webbsida med uppdaterade texter, tips och länkar.

Övriga projekt inom området Hållbar belastning 2021: förstudie/projekt om 
handintensivt arbete, tvätteriets ergonomi, framtidens arbetsplats, buller och 
vibrationer, frisörernas arbetsmiljöguide, arbetsmiljö för hotellstädare och ar-
betsmiljö för lackerare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i ett föränderligt arbetsliv 
Syftet med programområdet SAM i ett föränderligt arbetsliv är att bidra till 
ökad kunskap hos chefer och medarbetare om SAM och arbetsmiljöarbetet i 
den ökade digitaliseringen och de allt snabbare förändringarna på arbetsplat-
serna. Projekten och aktiviteterna inom programområdet stödjer förebyggande 
och främjande åtgärder på arbetsplatserna. 

Arbetet har under året innefattat att tydligare presentera Prevents material 
om SAM på prevent.se med fokus på mallar och exempel. Under året har arbe-
tet inom programområdet fortsatt fokuserat på det föränderliga arbetsliv som 
uppkommit med anledning av pandemin, och stödet för arbetsplatserna har 
löpande byggts på.

Inom ramen för området har även ”Vaccination på arbetsplatser” i form av en 
vägledning och en checklista tagits fram av parterna tillsammans med Sveriges 
Företagshälsor och Prevent. 

Prevent bjöd under året, tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK, in 
till en gemensam nutids- och framtidsspaning om vad distansarbete kommer 
att innebära för det framtida arbetslivet. Syftet med workshopen var att invol-
vera, förankra och skapa samsyn om nuläget, kommande utmaningar och 
fokus framåt. Resultatet från workshopen utgör ett underlag för Prevents 
fortsatta arbete. 

Under året gjordes ett antal webbinarier och poddinslag med koppling till SAM 
och det föränderliga arbetslivet, se vidare under ”Kommunikation”. Såväl webbi-
narier som poddinslag finns tillgängliga via prevent.se.

Innehållet på samlingssidan ”Arbetsmiljön och coronaviruset” har löpande 
uppdaterats och nya ämnessidor skapats, till exempel om återgång till arbets-
platsen och hybridkontor.  Checklistan ”Återgång till arbetsplatsen” togs fram 
och lanserades under hösten och revideringar gjordes i checklistan ”Corona  
och covid-19.”

Kommunikationsaktiviteter för programområdet har bland annat bestått av 
pressmeddelanden, inlägg i sociala medier, nyhetsbrev samt medverkan vid 
partsorganisationers webbinarium.  

Övriga projekt inom SAM i ett föränderligt arbetsliv 2021 har varit: Arbetsmiljö 
Motorbranschen, Arbetsmiljö för personlig assistans, Hat och hot mot verksam-
ma inom svensk djursjukvård, Arbetsplatsdialogen, Arbetsmiljö för chefer – 
webb- och klassrumsutbildning, OSA i praktiken webbutbildning, SAM i prakti-
ken – webbutbildning och klassrumsutbildning och Spårbunden trafik. 
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PROJEKT 2021
ADA digitalt metodstöd
Arbetsanpassning och rehabilitering för lager och e-handel 
Arbetsmiljöför chefer, lärarledd utbildning 
Arbetsmiljö på sågverk
Arbetsmiljökonferens 2021
BAM handledarutbildning på distans 
Buller och vibrationer 
Digital arbetsmiljökonferens 2021 
Elektromagnetiska fält  
Fortsatt modernisering och utveckling av prevent.se 
Framtidens arbetsplats 
Frisörens arbetsmiljöguide 
Handintensivt arbete 
Handledarutbildning som lärarledd distansutbildning 
Hat och hot mot verksamma inom svensk djursjukvård  
Hållbar belastning 
Konflikthantering bussförare webbutbildning
Kränkande särbehandling 
Livsmedels-branschens BAM, revidering 
Maskinkörkortet-Handhållna maskiner
Motorbranschens arbetsmiljö 
Nanopartiklar i arbetsmiljön 
Pressar och gradsaxar, reviderad skrift 
Säker i butik, ny version 

FÖRSTUDIER 2021
Arbetsanpassning och rehabilitering för lager och e-handel 
ADA digitalt metodstöd
Arbetsmiljöansvar vid personell förstärkning till regionerna 
Arbetsmiljökonferens 2021
Asbest
Framtidens arbetsplats 
Handintensivt arbete 
Hat och hot mot verksamma inom svensk djursjukvård  
Hot och våld, sexuella trakasserier och ensamarbete inom spårbunden trafik 
Introduktion 
Kommunikation sexuella trakasserier och kränkningar, Bemanningsbranschen 
Måleribranschens BAM, revidering 
Ny utbildning för besöksnäringen 
Spårbunden trafik, hot och våld
Säkerheten i servicebilar 
Trygg assistans 

AVSLUTADE PROJEKT 2021
Arbetsanpassning och rehabilitering för lager och e-handel 
Arbetsmiljö på sågverk
Elektromagnetiska fält 
Hälsofrämjande ledarskap 
Konflikthantering bussförare webbutbildning
Motorbranschens arbetsmiljö 
Tvätteriets ergonomi 
Unga och asbest 

UTVECKLINGSPROJEKT

Under 2021 bedrevs 30 (23) projekt och 16 (7) förstudier med medel från 
projektanslaget. Större delen av dessa genomfördes på uppdrag av olika 
branscher, och i de allra flesta fall tillsammans med partsgrupper. Nedan 
redovisas i bokstavsordning förstudier, projekt samt avslutade projekt 
under 2021. 
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SVENSKT NÄRINGSLIV
Ordinarie ledamöter
• Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv,  

• Per Widolf, förhandlingschef, Industriarbetsgivarna
• Åsa Ramel, arbetsrättsjurist, Almega
• Jan Bergman, arbetsrättschef, Transportföretagen
• Malin Nilsson, arbetsmiljöexpert, Teknikföretagen 

Suppleanter
• Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert, Svensk Handel
• Eva Glückman, VD, Grafiska Företagen
• Anna Bergsten, jurist, Svenskt Näringsliv 
• Hanna Byström, förhandlingschef, Innovationsföretagen 
• Mats Åkerlind, förhandlingschef, Byggföretagen 

LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE
Ordinarie ledamöter
• Malin Wreder, enhetschef, LO, Prevents vice ordförande
• Lea Skånberg, enhetschef, IF Metall
• Lenita Granlund, avtalssekreterare, Kommunal t.o.m. 2021-08-22
• Johan Ingelskog, avtalssekreterare, Kommunal fr.o.m. 2021-08-23

Suppleanter
• Per Persson, avtalssekreterare, Hotell- och Restaurangfacket 
• Mikael Pettersson, förhandlingschef, Elektrikerna
• Cyrene Waern, ombudsman, LO t.o.m. 2021-03-09
• Marie Boström, ombudsman, LO fr.o.m. 2021-03-10

FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK
Ordinarie ledamöter
• Kristina Rådkvist, kanslichef, PTK, Prevents vice ordförande
• Camilla Björkman, teamchef Politiksektionen, Unionen

Suppleanter
• Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert, PTK 
• Sara Kullgren, chefsjurist, Ledarna

PREVENTS REVISORER
• Johan Rönnkvist, auktoriserad revisor, PwC
• Marie Silfverstolpe, Svenskt Näringsliv
• Gunilla Gustavsson, LO
• Nils Bredahl, PTK

STYRELSE, ARBETS UTSKOTT 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 utgörs av Carina 
Lindfelt, Malin Wreder, Kristina Rådkvist och Per Widolf har haft fem pro-
tokollförda sammanträden.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Prevent – arbetsmiljö i samverkan 
Svenskt Näringsliv, LO och PTK får härmed avlämna årsredovisning för räken-
skapsåret 2021-01-01–2021-12-31.

Verksamheten
Föreningens ändamål är att befrämja hälsa och öka säkerheten på arbetsplats- 
erna.
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 rekryteringspro-
cessen uttalas detta tydligt. Av de anställda var vid årets slut 78 (75) procent 
kvinnor och 22 (25) procent män.

Prevent är medlem i Almega och har kollektivavtal med Akademikerallian-
sen och Unionen. Samverkan med fackklubbens ordförande och skyddsombud 
sker löpande genom samverkansgruppen Arbetsmiljörådet. 

Prevent har under året inom arbetsmiljöarbetet använt ett antal av sina egna 
produkter inom verksamheten bl.a. checklista för distansarbete och riskbe-
dömning för återgång till kontoret. Detta har varit en del av Arbetsmiljörådets 
arbete för år 2021.

Väsentliga händelser under året
Webbutbildningar, distansutbildningar och webbinarier har blivit nya och stora 
kanaler som kunnat samla både nya grupper och fler deltagare än om verk-
samheten hade genomförts på traditionellt sätt. 

Verksamheten har under året i stort sett bara bedrivits digitalt. Under året 
har det också blivit tydligt att verksamheten måste bli mer ”fygital” – dvs en 
blandning på ett nytt sätt av fysisk och digital verksamhet där användaren har 
flera val. Ett antal steg har därför tagits i denna riktning med utbildningar och 
böcker för att förbereda organisationen inför den nya situationen som kommer 
när de sociala restriktionerna tagits bort igen. Utvecklingsarbete pågår med 
god fart för att Prevent även i framtiden ska kunna erbjuda det bästa stödet 
för arbetsmiljöarbetet till arbetsplatserna.  

Prevent har under året förstärkt sin digitala kompetens och förmåga och kan 
erbjuda ett allt större utbud med valmöjligheter och anpassningar.

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 finansiel-
la 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.
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Flerårsöversikt (tkr)  
 2021 2020 2019 2018    2017
Omsättning (avser försäljning) 48 117  33 833 45 883 43 346 41 054
Rörelsekostnader (exklusive 
kostnader för avslutade projekt) 76 124 65 043 77 578 75 171 80 081
Finansiellt nettoresultat 1 950 3 233 3 081 994       911
Årets resultat  4 014 3 347 2 686 469 - 6 104
Eget kapital 60 773 56 758 53 411 50 725 50 255

Förändring eget kapital                     
Belopp i tkr  Utjämningsfond   Balanserat resultat   Årets resultat
Belopp vid årets ingång 2021-01-01 14 300  39 111  3 347
Vinstdisposition enligt årsmöte   3 347  -3 347
Årets resultat      4 014
Belopp vid årets utgång 2021-12-31  14 300   42 458  4 014
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Resultatdisposition 
Förslag till disposition av organisationens resultat:

Till medlemmarnas förfogande står
balanserat resultat   42 458 377
årets resultat      4 014 449
Totalt     46 472 826

Styrelsen föreslår att hela beloppet överförs i ny räkning.
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RESULTATRÄKNING (TKR)
  Not 2021 2020 
Verksamhetens intäkter      
Medlemsavgifter 2 1 300 1 300
Projektanslag 2 14 720 41 885
Verksamhetsanslag 2 30 000 30 000
Nettoomsättning 3 48 050 33 647
Övriga intäkter   67 186
Summa verksamhetens intäkter  94 137 107 018
    
Verksamhetens kostnader    
Produktionskostnader  -37 702 -58 773
Övriga externa kostnader 4 -19 881 -16 727
Personalkostnader 5 -32 629 -30 766
Avskrivningar av materiella    
anläggningstillgångar 6 -625 -637
Summa verksamhetens kostnader 7 -90 838 -106 903
   
Verksamhetsresultat  3 299 115
    
Resultat från finansiella investeringar    
Resultat från övriga värdepapper som  
är anläggningstillgångar   8 1 960 3 260
Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter  1 1 
Övriga räntekostnader och liknande 
 resultatposter  -12 -28
Summa finansiella poster   1 950 3 233
  
Resultat efter finansiella poster  5 249 3 347
    
Resultat före skatt  5 249 3 347

Skatt på årets resultat 9 -1 235 0

ÅRETS RESULTAT  4 014 3 347
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BALANSRÄKNING (TKR)

TILLGÅNGAR Not 2021-12-31  2020-12-31
Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 1 730 2 000
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga värdepappersinnehav   10, 15 75 221 74 179

Summa anläggningstillgångar  76 951 76 179

   
Omsättningstillgångar      

Varulager m.m.   
Färdiga varor och handelsvaror 11 612 562
   612 562
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  3 685 2 645
Aktuella skattefordringar  0 993
Övriga fordringar  479 852
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 12 3 120 1 609
   7 284 6 099
   
Kassa och bank  8 228 2 552
   
Summa omsättningstillgångar  16 125 9 214
   
SUMMA TILLGÅNGAR  93 076 85 392

EGET KAPITAL OCH SKULDER   Not 2021-12-31 2020-12-31
   
Eget kapital   
Utjämningsfond  14 300 14 300
Balanserat resultat  42 458 39 111
Årets resultat  4 014 3 347
Summa eget kapital  60 773 56 758
   
Kortfristiga skulder   
Skuld, erhållna ej nyttjade bidrag 13 20 485 18 305
Leverantörsskulder  3 878 5 993
Aktuella skatteskulder  197 0
Övriga skulder  612 495
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 14 7 131 3 841
Summa kortfristiga skulder  32 303 28 634
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  93 076 85 392

ÅRSREDOVISNING 2021

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

Noter

Revisionsberättelse

PARTS- OCH INTRESSENT- 
SAMVERKAN

TRYCKTA OCH  
DIGITALA MATERIAL

UTBILDNING KOMMUNIKATION UTVECKLINGSPROJEKT STYRELSE, ARBETS-
UTSKOTT OCH REVISORER

ÅRSREDOVISNING 2021

https://www.youtube.com/user/Prevent1942
https://twitter.com/preventse
https://www.linkedin.com/company/600594/
https://www.facebook.com/prevent.se/
https://www.prevent.se


ÅRSBERÄTTELSE 2021 2525ÅRSBERÄTTELSE 2021

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)ÅRSREDOVISNING 2021

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

Noter

Revisionsberättelse

       
   2021  2020   
Den löpande verksamheten    
Verksamhetsresultat  3 299 115
Avskrivningar  625 637
Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0 858
   3 924 1 609
    
Erhållen ränta  1 953
Erlagd ränta  -12 -4
Erlagd inkomstskatt  -45 0
   -56 949
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten    
före förändring av verksamhetskapital  3 869 2 558
    
Kassaflöde från förändring av verksamhetskapital    
Varulager  -50 151
Fordringar  -1 185 734
Skulder  2 479 -8 262
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 113 -4 819 
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -355 0
Förvärv, avyttring och realisationer av   
finansiella anläggningstillgångar  919 6 332 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 564 6 332
      
Förändring av likvida medel  5 676 1 513
Likvida medel vid årets början  2 552 1 039
Likvida medel vid årets slut  8 228 2 552
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Not 1 Redovisningsprinciper  
 
Föreningens årsredovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprin-
ciperna är oförändrade från föregående år om inget 
annat anges.  
 
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 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för med-
lemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas 
över den tidsperiod som avses. 

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 
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 redovi-
sats i resultaträkningen.  

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systema-
tiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer  4 år
Teknikutrustning för kontoret 3 år
Övriga inventarier 8 år
  
Varulager m.m.  
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid be-
stämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-
ut-principen tillämpats.  

NOTER

Inkuransbedömning 
Prevents inkuransbedömning utgår ifrån varje 
lagerpost/bok. Beräkning görs för postens årliga 
omsättning och generellt gäller att allt därutöver 
bokförs som inkurans.  
 
Eget kapital 
Eget kapital består av utjämningsfond, balanserat 
resultat samt årets resultat.  
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta 
metoden, det vill säga den utgår från organisatio-
nens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflö-
det omfattar endast transaktioner som medför 
in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificeras kassa- och bank-
tillgodohavanden samt kortfristiga placeringar, 
däremot inte de placeringstillgångar som rubriceras 
som finansiella anläggningstillgångar. 
  
Leasing  
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som 
operationella, dvs leasingavgiften redovisas över 
leasingperioden. 

Nyckeltal  
Omsättning = försäljning i förlags- och utbildnings-
verksamheten, annonsförsäljning samt övriga 
intäkter
 
Rörelsekostnader = produktionskostnader, övriga 
externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar 
av materiella anläggningstillgångar samt valuta-
kursförlust minus projektkostnader
  
Finansiellt nettoresultat = resultat från finansiella 
investeringar  

Årets resultat = verksamhetens intäkter minus 
verksamhetens kostnader plus summa finansiella 
poster minus skatt på årets resultat 
 
Eget kapital = utjämningsfond plus balanserat 
resultat plus årets resultat 
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Not 2 Anslag  2021 2020 
Medlemsavgifter  1 300 1 300 
Projektanslag  14 720 41 885 
Verksamhetsanslag  30 000 30 000 
   46 020 73 185 
     
Not 3 Nettoomsättning  2021 2020 
Förlagsverksamhet  7 327 7 304 
Utbildningsverksamhet  39 831 25 377 
Annonser  892 966 
   48 050 33 647 
   
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 4 650 tkr 
(4 473) varav 4 170 tkr (4 093) avser lokalhyra.   
   
Förfallostruktur  2021 2020 
Inom 1 år   4 650   4 473  
Senare än 1 år men inom 5 år   6 174   10 028  
Över 5 år   -     -    
Summa   10 824   14 501  

Not 5 Personalkostnader   
Prevent hade i medeltal 39 (42) anställda under året, varav 30 (32) kvinnor. 

I styrelsen (inkl. suppleanter) var andelen kvinnor 65 procent (70 procent). 
I ledningsgruppen var andelen kvinnor 60 procent (79  procent). 
 
   2021 2020
Styrelsen  0 0
Verkställande direktör   1 303 1 259
Övriga löner och ersättningar  19 597 19 339

PARTS- OCH INTRESSENT- 
SAMVERKAN

TRYCKTA OCH  
DIGITALA MATERIAL

UTBILDNING KOMMUNIKATION UTVECKLINGSPROJEKT STYRELSE, ARBETS-
UTSKOTT OCH REVISORER

ÅRSREDOVISNING 2021

   2021 2020
Sociala kostnader och pensioner  9 912  8 682 
härav vd:s pensionskostnader exkl. särskild   
löneskatt  426  397 
härav övriga pensionskostnader exkl. särskild 2 143  1 843 
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.  
  
  
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde  5 823 5 823
Inköp  355 0
Försäljningar/utrangeringar  -922 0
Utgående anskaffningsvärde  5 256 5 823
  
Ingående avskrivningar  -3 823 -3 187
Årets avskrivningar  -625 -636
Försäljningar/utrangeringar  922 0
Utgående avskrivningar  -3 526 -3 823
  
Bokfört värde  1 730 2 000
  
Not 7 Verksamhetens kostnader  2021 2020
Finansierade projekt, AFA   -14 720 -41 885
Förlag  -5 365 -3 611
Utbildning  -13 523 -8 518
Marknadsföring  -3 099 -3 045
Övriga verksamhetskostnader  -54 131 -49 844
   -90 838 -106 903  
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Not 8 Resultat från övriga värdepapper   2021 2020
som är anläggningstillgångar 
Utdelning  919 952
Retrocession  227 0
Realiserat resultat vid försäljning  814 2 308
   1 960 3 260

Not 9 Skatt på årets resultat  2021 2020 
Aktuell skatt  -1 189 0
Justerad skatt tidigare år  -46 0
Skatt på årets resultat  -1 235 0
  
   2021 2020
Redovisat resultat före skatt  5 249 0
  
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6%) -1 081 0
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  -35 0
Skatteeffekt av ej skattepliktig realisationsvinst -73 0
Redovisad skattekostnad  -1 189 0
   
Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde  74 179 78 203
Inköp  1 727 1 168
Försäljningar  -686 -5 192
Utgående anskaffningsvärde  75 221 74 179
   
Bokfört värde  75 221 74 179
  
Marknadsvärde  98 225 88 614
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Not 11 Varulager  
Varulagret har värderats till anskaffningsvärde per den 31/12 2021. Under året  
har nedskrivning av icke säljbart material skett med 77 tkr (971tkr).  
  
Not 12 Förutbetalda kostnader och   2021-12-31 2020-12-31 
upplupna intäkter 
Förutbetalda hyror  1 137 1 056
Övriga förutbetalda kostnader  1 983 553
   3 120 1 609
  
Not 13 Skuld, erhållna ej nyttjade bidrag  2021-12-31 2020-12-31
AFA Trygghetsförsäkring  11 557  15 064 
Övriga  8 928  3 241 
    20 485   18 305 
  
Not 14 Upplupna kostnader och   2021-12-31 2020-12-31 
förutbetalda intäkter 
Semesterskuld och sociala avgifter   3 074  2 945
Förutbetalda intäkter   429  120
Övriga poster   3 628  775
    7 131   3 841 

Not 15 Händelser efter balansdagen
Rysslands invasion av Ukraina februari 2022 är en händelse efter balansdagen som kan 
komma att påverkar Prevent.  
Organisationens värdepappersinnehav uppgår till 81% av balansomslutningen och det är 
svårbedömt vilken påverkan det kan få på föreningens verksamhet under 2022.
Prevents styrelse kommer under året fortlöpande följa utvecklingen på de finansiella 
tillgångarna.
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Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett 
hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika 
företag där alla är säkra och mår bra. 

Prevent vill inspirera och stödja arbetsplatsernas 
arbetsmiljöarbete. 

Det gör vi genom att: 
• informera om arbetsmiljöfrågor
• utbilda och genomföra seminarier runt om i landet
• ta fram enkla och användbara produkter och metoder.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt 
Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare 
tillsammans.

Besök www.prevent.se – kunskaper för en bättre arbetsdag!
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