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Välkommen till 
utbildning i Vision!
Visions utbildningar bygger på en pedagogisk grundsyn 
där vi tror på människors förmåga att bidra. 

Genom dialog, pedagogisk variation och erfarenhets-
utbyte skapar vi goda förutsättningar för lärande. Vi utgår 
från din kunskap och verklighet.

Vi vill att Visions utbildningar ska ge dig de förutsätt-
ningar och redskap du behöver som medlem eller förtro-
endevald. Vi vill inspirera varandra till handling. 

Du är med och sätter tonen för framtidens arbetsliv.

Erfarenhet Delaktighet

Variation
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Schyst matbord -  
en del av Fair Union
Vegetariskt för klimatets 
skull
Att äta mindre kött och vara noga 
med val av kött är ett enkelt sätt 
att minska matens klimatpåverkan. 
Sedan 1990 har vi svenskar ökat vår 
köttkonsumtion med över 50 procent. 
Köttproduktionen står för mycket 
stora utsläpp av växthusgaser, mer än 
världens transporter enligt FN. Varje 
kötträtt som byts ut mot en vegetarisk 
rätt mer än halverar måltidens klimat-
påverkan.

Även om vi köper svenskt kött, har 
djurens foder transporterats väldigt 
långt och påverkat både naturen och 
människornas liv i andra länder. Allt 
kött som inte är ekologiskt eller från 
naturbetesdjur kan vi förutsätta är 
uppfött med importerat sydameri-
kanskt sojakraftfoder. För att förse 
svenska djur med billigt foder skövlas 
regnskog och starka växtgifter gör 
människor sjuka. Allt visar på att vi 
måste minska på köttet för att det ska 
vara hållbart i framtiden. Med vegeta-
risk måltid menar vi att vi avstår från 
kött, fågel och fisk.

Bordsvatten
Att dricka vatten som buteljerats i 
fabriker och transporterats långt med 
lastbil tycker Vision är onödigt, när vi 
har förmånen att ha gott vatten direkt 
i kranen.

Ingen hotad fisk
Den omfattande fiskeindustrin har 
lett till att fiskebeståndet sjunker, och 
vissa arter är direkt utrotningshota-
de. Vision vill inte bjuda på någon 
fisk från hotade bestånd, och följer 
rekommendationerna från Världsna-
turfonden. I deras fiskguide har de 
angett vilka fiskar som man inte bör 

äta alls (rött ljus), och vilka man bör 
vara försiktig med (gult ljus). Vision 
köper ingen fisk och inga skaldjur som 
fått rött ljus, som jätteräkor/scampi, 
ål, och vildfångad hälleflundra.

Fairtrade-märkt kaffe och te
Kaffe och te är producerat i utveck-
lingsländer där många producenter 
ofta har svårt att hävda sig på världs-
marknaden. För att kunna sälja sina 
produkter tvingas de pressa priserna, 
sänka kraven på arbetsförhållanden 
och sälja via mellanhänder som själva 
tar en stor del av förtjänsten. När vi 
väljer Fairtrade-märkta varor skapar vi 
förutsättningar för odlare och anställ-
da i utvecklingsländer att förbättra 
sina arbets- och levnadsvillkor. Vision 
samarbetar med Fairtrade Sverige, och 
arbetar tillsammans med dem för att 
öka medvetenheten om schysta arbets-
villkor i andra länder.

KRAV-märkt och ekologiskt
I KRAV-godkänt lantbruk används 
inga kemiska bekämpningsmedel. I 
stället hålls ogräs och skadeinsekter i 
schack med förebyggande metoder, till  

exempel en mer varierad växtföljd. I  
KRAV-godkänt lantbruk används inte 
heller konstgödsel, och den biologiska 
mångfalden ökar. Djur på KRAV-går-
dar utfodras inte med importerad soja, 
och det är högre krav på att djuren ska 
må bra.

Ett schyst mat
bord betyder att:

en av måltiderna ska vara 
vegetarisk för alla om 
konferensen är längre än en 
dag

bordsvatten som serveras ska 
vara kranvatten, aldrig 
flaskvatten

om det serveras fisk får den 
inte ha rött ljus i Världsnatur-
fondens  fiskguide

Fairtrade-märkt kaffe och te 
ska efterfrågas

ekologisk frukt ska efter- 
frågas
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Jag har ett inflytande i
löneprocessen

Vi har lönekriterier som jag
utgår ifrån i samtalen

Jag har befogenheter och ett
tydligt mandat

Vi diskuterar lönesättning i
chefsgruppen

Jag har haft ett eget lönesamtal
med min närmaste chef

Det finns en lönepolicy i min
verksamhet

Mina medarbetare förstår
innebörden av kriterierna

Jag har stöd av personalavdelning
om jag behöver

Jag hinner ha både lönesamtal
och utvecklingssamtal med alla

Jag har fått utbildning för att
hantera lönesättning/samtal

Jag tycker att lönesamtalen är ett
viktigt verktyg i mitt ledarskap

Stämmer helt

Stämmer helt

Stämmer helt

Stämmer helt

Stämmer helt

Stämmer helt

Stämmer helt

Stämmer helt

Stämmer helt

Stämmer helt

Stämmer helt

Stämmer inte alls

Stämmer inte alls

Stämmer inte alls

Stämmer inte alls

Stämmer inte alls

Stämmer inte alls

Stämmer inte alls

Stämmer inte alls

Stämmer inte alls

Stämmer inte alls

Stämmer inte alls

I det här självskattningstestet får du en bild av hur löneprocessen fungerar
för dig som chef och som anställd. När du svarat på alla påståenden, ta dig
tid att reflektera över resultatet.

Övning

Mina förutsättningar 
i löneprocessen
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Chefens checklista
Vad du som chef bör göra när
du mottager en begäran om 
åtgärd enligt AML 6 kap. 6a§

”Om ett skyddsombud anser att 
åtgärder behöver vidtas för att uppnå 
en tillfredsställande arbetsmiljö, ska 
skyddsombudet vända sig till arbets-
givaren och begära sådana åtgärder. 
Skyddsombudet kan också begära 
att en viss undersökning ska göras 
för kontroll av förhållandena inom 
skyddsområdet. På framställning ska 
arbetsgivaren genast lämna skyddsom-
budet en skriftlig bekräftelse på att ar-
betsgivaren mottagit dennes begäran.
Arbetsgivaren ska utan dröjsmål läm-
na besked i frågan. Gör arbetsgivaren 
inte det eller beaktas inte begäran 
inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket 
efter framställan av skyddsombudet
pröva om föreläggande eller förbud 
enligt 7 kap. 7 § ska meddelas….. ”

Där skyddskommittén finns, kan 
skyddsombudet direkt påkalla kom-
mitténs behandling av en arbetsmiljö-
fråga.

  Du bör redan vara medveten om 
problemet som skyddsombudet 
begär åtgärder för. Du kanske inte 
delar bilden av att det är ett så stort 
problem, alternativ att du inte har 
mandat att lösa det men inte blivit 
hörsammad av dina överordnande 
chefer. Oavsett anledning är det 
viktigt att visa att du tar begäran på 
allvar.

  Ge skyddsombudet en skriftlig 
bekräftelse på att du mottagit 
begäran. Om du redan då kan, 
lämna ett besked när du tänker 
besvara begäran och låt det gärna 

framgå vad som krävs för underlag 
för att du ska kunna lämna besked. 
Det minskar irritationer och skapar 
en förståelse för vad du behöver ta 
redan på för att veta vad du kan 
göra för att möta upp begäranom 
åtgärd.

  Prata genast med berörd personal 
tillsammans med skyddsombudet, 
inte enskilt, om arbetsmiljöproble-
met. Bekräfta att du förstår att dom 
upplever ett problem och att du vill 
veta vad exakt dom vill ha åtgärdat 
och om dom har idéer på hur det 
skulle kunna göras. Kanske det 
redan här visar sig att det finns en 
rätt enkel lösning på problemet 
eller att det handlar om långtgåen-
de missförstånd och kommunika-
tionsproblem.

  När du har problembilden klar, 
prata med din överordnande chef 
om du behöver stöd i form av 
resurser för att genomföra en 
åtgärd, alternativ att du ser att du 
inte har mandat i din delegation att 
lösa problemet, returnera frågan till 
överordnad chef så att begäran om 
åtgärd ligger på dennes ansvar. Om 
så, återkoppla omgående till 
skyddsombudet och berörd perso-
nal så deras förväntningar riktas 
mot rätt person.

  Om du inte vet hur man skulle 
kunna åtgärda arbetsmiljöproble-
met och personalen inte har några 
idéer så vänd dig för stöd till t.ex. 
HR funktion, företagshälsovården 
eller annan expertfunktion alterna-
tiv Arbetsmiljöverket.

  Lämna besked till skyddsombudet 
hur du tänker åtgärda det aktuella 

arbetsmiljöproblemet. Beskriv vilka 
konsekvenser du tänker att dina 
åtgärder ska medföra för att minska/ 
eliminera problemet och när du 
tänker att åtgärden ska genomföras 
inom skälig tid. Låt det framgå vad 
du har för bild av problemet. Det 
kan visa sig att ni fortfarande har 
olika bilder av problemets karaktär 
och dignitet. Kom ihåg att hur man 
uppfattar arbetsmiljön kan vara 
väldigt olika beroende på vilken roll 
och situation man har vid samma 
arbetsplats.

  Vad som är ”skälig tid” kan inte 
preciseras generellt, utan bedöms 
från fall till fall. En tumregel är att 
desto allvarlig risk för hälsa och 
säkerhet desto kortare är den 
skäliga tiden. Kan då handla om ett 
dygn, är det inte överhängande fara 
för hälsan eller säkerhet kan det 
vara flera dagar. Bedömningen görs 
av Arbetsmiljöverket i efterhand 
om ärendet går vidare dit.

  Om du inte lämnat skriftlig 
bekräftelse på inkommen begäran, 
inte lämnat besked i frågan om hur 
du tänker åtgärda problemet, eller 
om ditt besked är att du inte tänker 
åtgärda framfört problem, kommer 
begäran gå vidare till Arbetsmiljö-
verket som då med automatik 
kommer på en tillsyn av arbetsplat-
sen och det påtalade problemet. 
Det kan leda till att Arbetsmiljöver-
ket bedömer att arbetsgivaren 
agerat rätt, eller att arbetsgivaren 
ska åtgärda inom viss tid annars får 
arbetsgivaren betala ett vite eller 
förbjuder att arbete som är behäftat 
med arbetsmiljöproblemet utförs, 
fram tills problemet är åtgärdat.
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  Vid besök av Arbetsmiljöverket ska 
dels berörda dokument runt 
rutiner, policy mm som är en del av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 
gås igenom, och du och skyddsom-
budet får ge era beskrivningar om 
hur rutinerna tillämpas samt om de 
är väl kända blad medarbetarna.

  Arbetsmiljöverket inspekterar det 
specifika arbetsmiljöproblemet 
begäran om åtgärd avser och gör 
sedan sin bedömning.

  Arbetsmiljöverkets bedömning 
meddelas i ett inspektionsmedde-
lande där föreläggande och förbud 
meddelas. Det kan då ställas krav 
på åtgärder inom viss tid annars 
påfaller vite, alternativ verksam-
hetsförbud till dess att problemet är 
åtgärdat, kan även vara både och.
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Arbetsmiljölagen
Kapitel 3

1 a §
Arbetsgivare och arbetstagare skall 
samverka för att åstadkomma en god
arbetsmiljö.

2 §
Arbetsgivaren skall vidta alla åtgär-
der som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall. En utgångspunkt skall där-
vid vara att allt sådant som kan leda 
till ohälsa eller olycksfall skall ändras 
eller ersättas så att risken för ohälsa 
eller olycksfall undanröjs. Arbetsgiva-
ren skall beakta den särskilda risk för 
ohälsa och olycksfall som kan följa av 
att arbetstagaren utför arbete ensam. 
Lokaler samt maskiner, redskap, 
skyddsutrustning och andra tekniska 
anordningar skall underhållas väl.

2 a §
Arbetsgivaren ska systematiskt plane-
ra, leda och kontrollera verksamheten 
på ett sätt som leder till att arbets-
miljön uppfyller föreskrivna krav på 

en god arbetsmiljö. Han ska utreda 
arbetsskador, fortlöpande undersöka 
riskerna i verksamheten och vidta de 
åtgärder som föranleds av detta. Åt-
gärder som inte kan vidtas omedelbart 
ska tidsplaneras. Arbetsgivaren
ska i den utsträckning verksamheten 
kräver dokumentera arbetsmiljön och 
arbetet med denna. Handlingsplaner 
ska därvid upprättas. Arbetsgivaren 
ska vidare se till att det i hans verk-
samhet finns en på lämpligt sätt orga-
niserad arbetsanpassnings- och rehabi-
literingsverksamhet för fullgörande av 
de uppgifter som enligt denna lag och 
enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken 
vilar på honom.

2 c §
Arbetsgivaren skall svara för att den 
företagshälsovård som arbetsförhål-
landena kräver finns att tillgå. Med 
företagshälsovård avses en oberoende 
expertresurs inom områdena arbets-
miljö och rehabilitering. Företagshäl-
sovården skall särskilt arbeta för att 
förebygga och undanröja hälsorisker 
på arbetsplatser samt ha kompetens 

att identifiera och beskriva samban-
den mellan arbetsmiljö, organisation, 
produktivitet och hälsa.

3 §
Arbetsgivaren skall se till att arbets-
tagaren får god kännedom om de 
förhållanden, under vilka arbetet 
bedrivs, och att arbetstagaren upplyses 
om de risker som kan vara förbund-
na med arbetet. Arbetsgivaren skall 
förvissa sig om att arbetstagaren har 
den utbildning som behövs och vet 
vad han har att iaktta för att undgå 
riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall 
se till att endast arbetstagare som 
har fått tillräckliga instruktioner får 
tillträde till områden där det finns en 
påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. 
Arbetsgivaren skall genom att anpassa 
arbetsförhållandena eller vidta annan 
lämplig åtgärd ta hänsyn till arbets-
tagarens särskilda förutsättningar för 
arbetet. Vid arbetets planläggning och 
anordnande skall beaktas att människ-
ors förutsättningar att utföra arbets-
uppgifter är olika.
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Systematiskt
arbetsmiljöarbete
AFS 2001:1 (efter 
ändringarna 2003)

Uppgiftsfördelning och kunskaper 
6 §
Arbetsgivaren skall fördela uppgifter-
na i verksamheten på ett sådant sätt 
att en eller flera chefer, arbetsledare 
eller andra arbetstagare får i uppgift 
att verka för att risker i arbetet före-
byggs och en tillfredsställande arbets-
miljö uppnås. Arbetsgivaren skall se 
till att de som får dessa uppgifter är 
tillräckligt många och har de befo-
genheter och resurser som behövs. 
Arbetsgivaren skall också se till att de 
har tillräckliga kunskaper om 

  regler som har betydelse för 
arbetsmiljön, 

  fysiska, psykologiska och sociala 
förhållanden som innebär risker för 
ohälsa och olycksfall, 

  åtgärder för att förebygga ohälsa 
och olycksfall samt

  arbetsförhållanden som främjar en 
tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetsgivaren skall se till att de som 
får uppgifterna har tillräcklig kompe-
tens för att bedriva ett väl fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Dess-
utom skall kraven i bilaga 1 uppfyllas. 
Uppgiftsfördelningen skall dokumen-
teras skriftligt om det finns minst tio 
arbetstagare i verksamheten.

Ur kommentarerna
Uppgifter
Arbetsgivaren (som juridisk person) 
har alltid kvar sitt ansvar för arbets-
miljön, även om olika uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet fördelats. I ett litet 
företag kan arbetsgivaren på ett enkelt 
sätt klargöra vem som skall göra vad 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsgivaren kan också välja att utfö-
ra uppgifter själv. I större företag gäl-

ler uppgiftsfördelningen i första hand 
chefer och arbetsledande personal. De 
bedriver arbetsmiljöarbetet som en
naturlig del i sin dagliga verksamhet, 
till exempel vid beslutsfattande och 
arbetsledning. De kan i sin tur ofta 
lägga ut uppgifter på andra arbetsta-
gare. Uppgifterna behöver fördelas på 
bestämda personer eller befattningar. 
Det är viktigt att en uppgift inte faller 
mellan stolar, glöms bort eller att sam-
ma uppgift läggs på flera personer. Det 
är också viktigt att bestämma vad som 
skall gälla till exempel vid sjukfrånvaro 
och semester. Uppgifterna bör beskri-
vas så tydligt som möjligt, särskilt när 
verksamheten är rörlig eller bedrivs på 
olika platser. Det bör vid varje tillfälle 
stå klart för alla berörda arbetstagare 
vem som skall göra vad i arbetsmiljö-
arbetet.

Befogenheter och resurser
Befogenheter gäller rätt att fatta beslut 
och vidta åtgärder. Resurser är eko-
nomiska medel, tillgång till personal, 
utrustning, lokaler, tid och kunskaper. 
Om en arbetstagares befogenheter,
kunskaper eller tid inte räcker för en 
tilldelad arbetsuppgift, är det viktigt 
att han eller hon vänder sig till sin 
chef och begär förändring. Det kan bli 
nödvändigt att arbetstagaren frånsäger 
sig uppgiften. Detta kan göras helt 
informellt men behöver uttryckas klart 
och tydligt. Om uppgiftsfördelningen 
har gjorts skriftligt är det ofta viktigt 
att arbetstagaren också frånsäger sig 
uppgiften skriftligt.

Kunskaper
Chefer och arbetsledande personal 
har avgörande betydelse för att arbets-
förhållandena skall vara tillfredsstäl-
lande och för att ohälsa och olycksfall 
skall förebyggas. De behöver därför
gedigna kunskaper om arbetet, risker-

na i arbetet och åtgärder för att före-
bygga skador. Det är viktigt att de har 
god insikt i hur människor reagerar i 
olika situationer och att de är insatta
i de hälsomässiga effekterna av till 
exempel hög arbetsbelastning, övertid, 
kränkande särbehandling, våld och 
hot och missbruk. De bör då lättare 
kunna ge arbetstagarna det stöd som
de behöver. Chefer och arbetsledan-
de personal behöver ha kunskaper 
om vilka bestämmelser som finns på 
området och hur dessa skall tilläm-
pas i verksamheten. Regler som har 
betydelse för arbetsmiljön är främst 
arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförord-
ningen och föreskrifter från Arbetar-
skyddsstyrelsen och Arbetsmiljöver-
ket. Föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete är grundläggande 
för arbetsmiljöarbetet. De beskriver 
hur arbetsgivaren skall arbeta med 
arbetsmiljön. Vilka åtgärder som ar-
betsgivaren kan vidta för att förebygga 
ohälsa och olycksfall framgår av andra 
föreskrifter om arbetsmiljön. Kollek-
tivavtal som gäller för verksamheten
kan också innehålla bestämmelser av 
betydelse för arbetsmiljön. Andra reg-
ler av betydelse för arbetsmiljön är ar-
betstidslagen, diskrimineringslagarna, 
jämställdhetslagen och tobakslagen.
Beroende på verksamhetens art kan 
även annan lagstiftning ha betydelse. 
Vanliga risker i arbetsmiljön framgår 
av föreskrifterna från Arbetarskydds-
styrelsen och Arbetsmiljöverket.
Bestämmelserna gäller både fysiska, 
psykologiska och sociala faktorer. För 
att kunna bedöma vilka risker som 
finns i den egna verksamheten behöver 
arbetsförhållandena undersökas 
regelbundet och systematiskt. Chefer 
och arbetsledare bör ha kunskaper om 
sambandet mellan riskerna i arbets-
miljön och vad dessa kan leda till i 
form av ohälsa och olycksfall.
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Kompetens
Arbetsgivaren fördelar vanligen 
uppgifterna i det systematiska arbets-
miljöarbetet på chefer och arbetsle-
dare. För att dessa skall kunna utföra 
uppgifterna på ett bra sätt behöver 
uppgifterna ingå som en naturlig del i 
deras arbete. Chefer och arbetsledare 
bör kunna genomföra åtgärder som 
ligger i linje med deras personalansvar 
och ansvar för arbetsledning. Det gäl-
ler till exempel att ge introduktion och 
instruktioner, förtydliga arbetsupp-
gifter, hjälpa till med prioritering av 
arbetstagarnas arbetsuppgifter och att 
ge stöd och återkoppling. Chefer och 
arbetsledare bör kunna genomföra 
undersökning av arbetsförhållandena 
genom enskilda samtal, personalmö-
ten och skyddsronder. Därigenom kan 
klarläggas om arbetsförhållandena 
behöver förändras. Enskilda samtal 
behöver ofta genomföras för att bedö-
ma behovet av arbetsanpassning och 
rehabilitering. Chefer och arbetsle-
dare bör kunna göra en första, grov 
riskbedömning efter samtalen och 
mötena. I regel behöver chefer och ar-
betsledare också kunskaper om andra 
vanliga metoder för undersökning och 
riskbedömning. 

Uppgiftsfördelning och ansvar
Arbetsgivaren behöver hela tiden ha 
klart för sig att uppgiftsfördelningen 
fungerar bra och göra ändringar i för-
delningen när det behövs. Uppgiftsför-
delning innebär inte att den som fått
uppgifter automatiskt blir straffad vid 
en arbetsolycka eller sjukdom i arbe-
tet. Fördelningen innebär alltså inte 
att arbetsgivaren kan bestämma vem 
som skall straffas om till exempel en
olycka inträffar. Detta ansvar fastställs 
av domstol. Om en olycka leder till 
åtal och domstolsbehandling, kan 
det ha stor betydelse för domstolens 
bedömning om den åtalade haft 
tillräckliga kunskaper och tillräckliga 
befogenheter och resurser för sina 
uppgifter.
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Jag, som genom delegering har arbetsgivaransvar för arbetsmiljöuppgifter och ansvar inom:
 

(Förvaltning/avdelning/enhet och namn)

returnerar härmed mitt arbetsgivaransvar för nedan angivna arbetsmiljöfråga till
min närmaste chef:
 

 (Chefens namn)

som i sin befattning som:
 

har det övergripande ansvaret för beslut och förutsättningar som påverkar arbetet 
och arbetsmiljön.

Returneringen avser: 
  

  

Med anledning av:
  

  

anser jag att de befogenheter och resurser jag har inte räcker till för att lösa uppkomna arbetsmiljöproblem och vidta de 
åtgärder jag är skyldig till enligt 
min delegation.

Datum:  Underskrift:

Returnering av 
delegation


