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Arbetsmiljöverkets uppdrag
Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

• Arbetsmiljöverkets huvudsakliga uppdrag är att se till att arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningen efterlevs. Även ansvar för utstationering och för vissa frågor 
om marknadskontroll och miljö (GMM).

• Arbetsmiljöverket ska verka för goda förhållanden i arbetsmiljön och på 
arbetsmarknaden och främja samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och 
arbetstagare.

• Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk, skadar 
sig eller dör på grund av sitt arbete.

• Våra intressenter är bland annat arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud, 
tillverkare, studerande och arbetsmarknadens parter m.m.
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Organisation

• Lyder under Arbetsmarknadsdepartementet

• Kärnverksamheter: inspektion, regler, analys, kommunikation

• Sju avdelningar

• 632 medarbetare

• Fem tillsynsregioner 
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Regelverk

• Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga att förebygga ohälsa och olycksfall 
i arbetet. Regler om samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare. 
Omfattar alla anställda och skolelever/studerande från förskoleklass och uppåt.

• Arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), Smittrisker (AFS 2018:4), 
Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), Gravida och ammande 
arbetstagare (AFS 2007:5), Minderåriga (AFS 2012:3) m. fl
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Obligatorisk tillsyn med anledning av covid-19

• Begäran av skyddsombud om åtgärder från Arbetsmiljöverket, enligt 6 kap. 6a§
arbetsmiljölagen.

• Skyddsombudsstopp vid omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller 
hälsa, enligt 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen.

• Anmälan av allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket, enligt 3 kap.3a § arbetsmiljölagen, 
vid misstänkt eller konstaterad exponering för allmän eller samhällsfarlig sjukdom i 
smittskyddslagen.

http://www.av.se/


Skyddsombudsstopp om covid-19 inkomna till 
Arbetsmiljöverket för prövning 2020-2021

Den 9 mars 2020 fick Arbetsmiljöverket det första skyddsombudsstoppet rörande covid-19
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Skyddsombuds begäran om åtgärd enligt 6 kap.6 § AML om 
covid-19 2020-2021

Den 10 februari 2020 inkom den första skyddsombuds begäran om åtgärd till Arbetsmiljöverket rörande covid-19

1

33

76

44

24

6

4

4

5

5

19

8

14

13

14

15

11

2

4

2

2

3

15

0 20 40 60 80

januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

augusti

september

oktober

november

december

2021

2020

2

3

12

92

1

1

8

6

18

3

58

1

16

1

6

40

1

2

1

10

22

9

1

10

0 20 40 60 80 100

10-33 Tillverkning

41-43 Byggverksamhet

45-47 Handel; reparation av…

49-53 Transport och magasinering

55-56 Hotell- och…

64-66 Finans- och…

68 Fastighetsverksamhet

69-75 Verksamhet inom juridik,…

77-82 Uthyrning,…

84 Offentlig förvaltning och…

85 Utbildning

86-88 Vård och omsorg; sociala…

90-93 Kultur, nöje och fritid

94-96 Annan serviceverksamhet

Övrigt, oklart

2020

2021

http://www.av.se/


Anmälningar om allvarliga tillbud och olyckor enligt 3 kap 3§
AML om covid-19, 2020-2021
• Under 2021 kom det in 38301 anmälningar om tillbud och olyckor relaterade till corona vilket är 60 procent av de totala antalet 

anmälningar på 64 306.

• Under starten av 2021 sker en markant ökning av antalet anmälningar jämfört med 2020. Detta bedöms vara en kombination av en hög 
smittspridning av deltavarianten av viruset, vilket ger ökad smittspridning på bland annat skolor samtidigt som informationen om vilka 
arbetsgivare som ska upprätta en 3.3a §-anmälan ändras på www.av.se under slutet av 2020. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Anmälningar enligt 3 kap 3a§ covid-19

N År 2020 N År 2021

http://www.av.se/


Direktiv 2000/54/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för biologiska agens i arbetet

• Förteckning över smittämnen i riskklass 2,3 och 4 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS 2018:4) om smittrisker styrs av bilaga 3 i direktiv 2000/54/EG och dess 
ändringsdirektiv.

• Den 14 maj 2020 beslutade EU-kommissionen att införa viruset SARS-CoV-2 som 
riskklass 3 i Direktiv 2000/54/EG. 

• Direktivet styr bland annat kraven om

dokumentation vid konstaterad exponering (11 § AFS 2018:4)

riskbedömning av gravida för smittämnen i riskklasserna 2, 3 och 4 (4 § AFS 2007:5)

förbud av arbete för minderåriga med risk för kontakt av smittämnen i riskklass 3 och 4 
(11§ AFS 2012:3)

http://www.av.se/


Tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning med 
anledning av covid-19

• Regeringsuppdrag att, efter en bedömningsprocess, utfärda tillfälliga tillstånd för 
tillverkare och leverantörer för icke CE-märkt personlig skyddsutrustning till hälso-
och sjukvård och omsorg.

• Produkterna utvärderades och testades, men testerna var inte lika omfattande som 
för en fullständig CE-märkning.

• Produkter med tillfälligt tillstånd har kunnat användas under perioden 7 april 2020 -
31 juli 2022.

• Av 232 ansökningar kunde 115 medgivande om tillfälligt tillstånd.
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