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Skyddsombud
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skyddsombud och samarbete 
för en bra arbetsmiljö 
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Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta
för att det ska bli en bra arbetsmiljö.
Arbetsgivare är alla företag, kommuner
och andra platser där människor arbetar.
Arbetstagare är de människor som arbetar.

Arbetsmiljö är hur det är på arbetet.
Människor kan bli skadade eller sjuka 
om arbetsmiljön är dålig.
När arbetsmiljön är bra använder man olika hjälpmedel.
Det kan vara bra lampor och stolar
för dem som arbetar på kontor.
Det kan vara hörselskydd och annat 
som skyddar människor från höga ljud.
Människor ska inte heller ha så mycket att göra
att de mår dåligt.

Det är arbetsgivaren som ska se till
att arbetsmiljön är bra.
Arbetstagarna ska välja ett skyddsombud
som ska tala om för arbetsgivaren 
när det är problem med arbetsmiljön. 

I arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler fi nns de 
bestämmelser som gäller för arbetsmiljön.



3

Vem har ansvar för arbetsmiljön?
Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön.
Arbetsgivaren ska tänka på vad som kan vara farligt
och vad som fungerar dåligt på arbetet.
Det är viktigt att ändra på det som är farligt eller dåligt
innan någon människa blir skadad eller sjuk.

Det som är dåligt eller fel ska arbetsgivaren ordna direkt.
Om det inte går ska arbetsgivaren göra en plan.
Där ska det stå vad arbetsgivaren ska göra
och när det ska vara klart.

Men alla arbetstagare måste hjälpa till.
Alla ska följa de regler som fi nns
för att göra arbetsmiljön bättre.

Alla som ser något som är farligt ska genast
tala om det för arbetsgivaren eller skyddsombudet.

Arbetsgivaren ska se till att alla arbetstagare vet
vem eller vilka som är skyddsombud.
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Vad gör ett skyddsombud?
Skyddsombudet ska se till att det inte är farligt
på arbetet.
Om det fi nns något som är dåligt eller farligt
ska skyddsombudet tala om det för arbetsgivaren.
Arbetsgivaren måste då tala om hur företaget
ska göra för att det ska bli bra.

Om arbetsgivaren inte ändrar på det som är fel
ska skyddsombudet ringa till Arbetsmiljöverket.
Där kan skyddsombudet få hjälp
att stoppa det farliga arbetet.
Om det händer något som är mycket farligt
kan skyddsombudet stoppa arbetet direkt
och sedan ringa till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudet ska se till att arbetsgivaren 
kontrollerar arbetsmiljön.
Arbetsgivaren ska berätta för skyddsombudet
om olika förändringar.
Skyddsombudet ska vara med och göra planer
för förändringarna.
Det kan vara att företaget ska fl ytta eller börja arbeta
på ett nytt sätt.
Skyddsombudet har rätt att läsa alla papper
om förändringarna.

Ingen får hindra skyddsombudet i arbetet
för en bra arbetsmiljö.
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Hur väljer vi skyddsombud?
Alla arbetsplatser där fl er än fyra människor arbetar
ska ha skyddsombud.
Det är fackföreningarna som väljer skyddsombud.

På stora arbetsplatser kan det fi nnas fl era olika 
fackföreningar som har egna skyddsombud.
Då ska ett av skyddsombuden vara huvudskyddsombud
och se till att skyddsombuden samarbetar på ett bra sätt.

Finns det ingen fackförening på arbetsplatsen?
Då kan alla arbetstagare tillsammans välja 
ett skyddsombud.

Arbetsgivaren och fackföreningarna ska
tillsammans se till att skyddsombuden
får gå på kurser och lära sig om arbetsmiljö. 
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Är du vald till skyddsombud?
Då måste du tala om det för din arbetsgivare.
Du ska också skriva namn, adress
och annan information
på Blankett för anmälan av skyddsombud.

Du beställer blanketten från
Arbetsmiljöverket Publikationsservice,
telefonnummer 08-730 97 00,
faxnummer 08-735 85 55,
e-post publikationsservice@av.se

Du ska sedan skicka blanketten till
Skyddsombudsregistret,
Arbetsmiljöverket,
171 84 Solna

Du kan också ringa till Skyddsombudsregistret
om du har frågor.
Telefonnumret är 08-730 98 25.

Du kan köpa skyddsombudsmärket från Arbetsmiljöforum
www.arbetsmiljoforum.com
telefonnummer 08-442 46 00
faxnummer 08-442 46 08
e-post  order@arbetsmiljoforum.com
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Har du frågor om arbetsmiljö, lagar och regler?
Då kan du ringa till Arbetsmiljöverket
som fi nns på fl era olika platser i Sverige.

 
 Telefonnummer

Falun 023-457 00 

Göteborg 031-743 72 00

Härnösand 0611-885 00 

Linköping 013-37 08 00

Luleå 0920-24 22 60

Malmö 040-24 98 00

Stockholm 08-475 01 00

Umeå 090-17 07 00

Växjö 0470-74 80 00

Örebro 019-21 95 00

Huvudkontoret ligger i Solna  08-730 90 00



www.av.se

Du kan läsa mer om arbetsmiljö i en tunn bra bok som heter 
Systematiskt arbetsmiljöarbete – en vägledning.
Beställningsnummer H347.

Det fi nns fl era olika broschyren om arbetsmiljö 
att beställa från 
Arbetsmiljöverkets publikationsservice.
Telefon 08-730 97 00.
E-post: publikationsservice@av.se

Den här texten är en lättläst version av broschyren Skyddsombud, ADI 314. 
Texten är omskriven till lättläst av Lena Falk. Centrum för lättläst.
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