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1 289
regionala skyddsombud fanns registrerade 2006.
Sammanlagt fanns det 642092 LO-medlemmar
på de 224130 arbetsställen som de regionala
skyddsombuden besökte 2006.

REGIONALA SKYDDSOMBUD

44%
av skyddsombuden inom LO-förbunden
är kvinnor. Sammanlagt finns det 57 307
skyddsombud registrerade hos Arbets-
miljöverket.

SÅ MÅNGA ÄR KVINNOR

På arbetsmiljoupplys-
ningen.se, som är en na-
tionell arbetsmiljöportal
hittar du fakta och artik-
lar, nya forskningsrön,
lagstiftning, praktiska
verktyg och goda exem-
pel. Materialet kommer
från ett trettiotal olika
myndigheter och organi-
sationer inklusive arbets-
marknadens parter. 

ULLA LINDQVIST:
”VI HAR EN
ARBETARFIENTLIG
REGERING.”
Sidan 2

ANGELA OSORIO:
”DET FACKLIGA
ARBETET FICK
MIG ATT TRIVAS
I SVERIGE.”
Sidan 3

VIKTIGA
UPPDRAG
FÖR SKYDDS-
OMBUDEN
Sidan 2

INTERVJU

UPPDRAGET

STOCKHOLM

WEBBEN

3
BESÖK PÅ BILSKROTEN. Barbro Lindqvist, regionalt skyddsombud, besöker Svartviks bildemontering. Från vänster: ägaren Mikael Nordin och de an-
ställda Jon Holmberg och Fredrik Gustafsson.
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Samarbete – vägen
till bra arbetsmiljö

Barbro Lindqvist, regionalt skyddsombud:

Skyddsombuden, huvudskyddsombuden och de regionala
skyddsombuden är nyckelpersoner för en bättre arbets-
miljö. Det är ett viktigt fackligt uppdrag och insatserna 
har stor betydelse för hur människor mår och trivs med
sitt arbete. Sidan 4

”De små arbetsgivarna sliter och kämpar för att
få verksamheten att gå runt. Arbetsmiljön kom-
mer i andra hand. Arbetsgivaren inser inte vad
det kostar att ha en anställd sjuk på grund av
dålig arbetsmiljö!” barbro lindqvist, if metall
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Arbetsgivarna på små arbetsplatser har i
regel lite kunskap i arbetsmiljö. De regio-
nala skyddsombuden är de som har mest
kompetens, menar Ulla Lindqvist.

– Arbetsmiljön kommer ofta i andra
hand för de här arbetsgivarna av ekono-
miska skäl. De ser att de måste investera
och vill komma undan. 

De regionala skyddsombuden har ett bra
grepp om arbetsmiljön men också en bred
facklig kunskap, poängterar Ulla Lindqvist.
De regionala skyddsombuden är de enda
fackligt förtroendevalda som medlemmar-
na träffar på många småföretag.   

Ulla Lindqvist känner stor oro för de
försämringar som väntar på arbetsmil-
jöområdet. I förlängningen innebär de
beslut som den borgerliga regeringen står
bakom ett ökat tryck på de regionala
skyddsombuden. De kommer att få överta
andras uppgifter.

Arbetsmiljöverkets budget ska dras ner
med en tredjedel på två år. Det innebär färre
anställda och färre inspektörer. Arbetslivs-
institutet ska läggas ner. Den forskning som
bedrivits där har behövts och en hel del har
handlat om just småföretag. 

– Det är skrämmande förändringar som
den borgerliga regeringen håller på att
genomföra. Varje dag som människor går

till jobbet riskerar de skador. En dör i veck-
an på jobbet. Det är en mänsklig rättighet
att ha en arbetsmiljö där man inte riskerar
att skadas men det är uppenbart att den
borgerliga regeringen inte tycker så. Det är
en fråga om klass och kön. LO-kvinnorna
drabbas värst av dålig arbetsmiljö. 

– Varför vill regeringen inte att Arbetslivs-
institutet ska vara kvar? Regeringen vill
inte att man ska kunna beskriva hur
arbetslivet påverkar människor. Det här är
en arbetarfientlig regering och modera-
terna ett arbetarfientligt parti. Vi vet att
den borgerliga regeringen mycket medve-
tet vill sänka kraven på arbetsgivarna när
det gäller arbetsmiljö och rehabilitering,
säger Ulla Lindqvist. 

De medel som LO och förbunden hittills
erhållit från staten för funktionsutbildning
av skyddsombud har dragits in av den bor-
gerliga regeringen. Det drabbar även
grundutbildningen för regionala skydds-
ombud.

– Det här beslutet kom så snabbt att det
finns en risk att det uppstår hål i utbildning-
en under några år. Väl utbildade skydds-
ombud har minskat trycket på de regionala
skyddsombuden, säger Ulla Lindqvist.

På många små arbetsplatser vågar inte

de anställda själva peka på brister i arbets-
miljön eftersom de står chefen nära. Då är
det viktigt att skyddsombuden kan ta en
diskussion med sina arbetskamrater för att
kunna agera. Men det kräver att skydds-
ombuden har en bra grundutbildning.

Visstidsanställningar ökar vilket påver-
kar den fackliga aktiviteten. Dessutom sat-
sar den nya regeringen på att det ska upp-
stå en låglönemarknad på sikt. Det hand-
lar ofta om slitiga jobb i dålig arbetsmiljö.

Sammantaget innebär allt detta att det
kommer att krävas ännu mer av de regio-
nala skyddsombuden. 

– Som regionalt skyddsombud kan man
känna sig ensam och utsatt beroende på
hur man bemöts av arbetsgivare och an-
ställda. Därför är det viktigt att de regio-
nala skyddsombuden får stöd från sin
avdelning och andra fackligt förtroende-
valda, säger Ulla Lindqvist.●

Kerstin Fredholm

– Det är de regionala skyddsombuden som ser till att det sker något
på små arbetsplatser. Om inte de fanns skulle det inte vara någon
som brydde sig om arbetsmiljön där. De regionala skyddsombuden
fångar upp problem och kommer med förslag. Det borde vara
arbetsgivarens sak men så fungerar det inte, säger Ulla Lindqvist,
LOs andra vice ordförande. 

”

KÄMPA FÖR EN SÄKER ARBETSMILJÖ
> Skyddsombuden har en viktig uppgift med att kämpa för
att medlemmarna får arbeta i en säker, trygg och utvecklande
arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbets-
tagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgiva-
ren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön så ska arbetsmil-
jöarbetet bedrivas tillsammans med skyddsombuden.

MED RÄTT ATT PÅVERKA
> Skyddsombuden har rätt att på betald arbetstid utföra sitt
uppdrag – att utbilda sig, övervaka att arbetsgivaren uppfyller
det systematiska arbetsmiljöarbetet, delta i planering av loka-
ler, arbetsorganisation, bevaka att det inte finns anordningar
och ämnen som kan orsaka sjukdom eller olyckor, begära ar-
betsmiljöförbättringar skriftligen och stoppa arbete om det
finns omedelbar fara för arbetstagares liv eller hälsa.

VIKTIGT FÖR VÄLFÄRDEN
> Om skyddsombuden och arbetsgivarna gemensamt lyckas
med att anpassa arbetsmiljöerna till människorna och inte
tvärtom så kommer det att resultera i friskare arbetsplatser
och fler i arbete. Det är helt avgörande för att klara av att
utveckla vår gemensamma välfärd och produktion.

MILJÖ
ARBETS

Det är viktigt att skyddsombuden
får allt stöd de behöver

Ulla Lindqvist deltar i en protestaktion 2006 mot den borgerliga regeringens försämringar
på arbetsmiljöområdet. Initiativtagare var skyddsombuden med stöd av 500 000 medlem-
mar och fackligt förtroendevalda runt om i landet.

2

TEMA
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– Vissa arbetsgivare tror att jag är
en kontrollant. Andra tycker inte
att det passar sig att en invan-
drartjej slår dem på fingrarna
med arbetsmiljölagen. De uppträ-
der både aggressivt och noncha-
lant. Då är min uppgift att förklara
att arbetsmiljöarbetet bygger på
samverkan, säger Angela Osorio.

Arbetsgivarna inom städbranschen har
högst varierande kunskaper i arbetsmiljö.
På pappret är det många företag som har
systematiskt arbetsmiljöarbete men ute i
verkligheten kan Angela Osorio stöta på
totalt kaos.

– På vissa företag fattar arbetsgivarna
inte vad arbetsmiljö betyder. De kan absolut
ingenting. Det finns inte heller skydds-
ombud på alla företag.

Det är inte ovanligt att arbetsgivare anli-
tar en konsult inför mitt besök som fixar att
alla papper är i ordning och att förordning-
arna finns på plats. Jag förväntas prata
med konsulten och arbetsgivaren tror att
han på så sätt ska slippa undan sitt ansvar. 

Seriösa städföretag förekommer också
där man har ett förebyggande arbetsmiljö-
arbete. Men det är få som är certifierade,
enligt Angela Osorio.

De städfirmor honhar kontakt med funge-
rar som entreprenörer eller underentre-
prenörer till företag som inte själva har
anställda städare.

– Det är speciellt för vår bransch att det
är så många led ibland mellan kunden och
den som gör jobbet. Jag koncentrerar mig
på företagen som utför städarbetet och
ställer krav på dem i första hand. Men om
det är stora saker som måste åtgärdas kon-
taktar jag först skyddsombudet hos huvud-
entreprenören så att vi kan agera gemen-
samt, förklarar Angela Osorio. 
Hur gör du för att få igång det förebyggande
arbetsmiljöarbetet?

– Jag åker ut till arbetsplatserna och
träffar medlemmar och arbetsgivare,
tre–fyra dagar i veckan. Ibland är det med-
lemmarna som kontaktar mig och vill att
jag ska komma. Det största problemet
bland våra medlemmar är stressen och
många har ont i kroppen. Arbetsgivarna
pressar dem så hårt.

Branschen är hårt konkurrensutsatt och
det är lägsta pris som gäller. För städarna
innebär det att de ska klara av större ytor än
tidigare men på samma tid.
Hur får du med dig arbetsgivare och med-
lemmar i det förebyggande arbetet?

– Det är inte speciellt lätt att få med
arbetsgivarna men det finns företag som är
öppna och vill samarbeta med facket. 

Angela Osorio är ny som regionalt
skyddsombud, började i maj år 2006, och

håller på att beta av de 1 200 företag som
ingår i hennes ansvarsområde. 

– Det återkommande problemet bland
medlemmarna är att de upplever att de har
för lite tid och för mycket arbete. Alla är
rädda för att klaga och tror att de måste bli
klara med de uppgifter de fått innan de kan
gå hem. Något många inte vet är att de är
skyldiga att ringa arbetsledaren eller che-
fen innan arbetsdagen är slut om de inte
hinner med allt. 
Vilken nytta gör du som regionalt skydds-
ombud?

– Vi har många spansktalande i vår avdel-
ning och eftersom jag också talar spanska

kan jag informera på deras eget språk. Folk
har jobbat länge och varit medlemmar i
facket utan att veta vad de har rätt till. Jag
informerar om arbetsmiljö och berättar att
de har rätt till en rehabutredning.

Angela Osorio kom till Sverige från
Colombia för 15 år sedan. Egentligen hade
hon velat jobba fackligt och politiskt redan
i Colombia men säger att det var för farligt.

Hennes man gjorde det och var tvungen att
fly. Han kom hit först, som politisk flykting,
och en tid efter kunde Angela Osorio före-
nas med sin man i Sverige.

– Jag blev jättelycklig när jag fick möjlig-
het att jobba fackligt. Det var det som fick
mig att trivas i det här landet.●

Kerstin Fredholm

Det fackliga jobbet fick
mig att trivas i Sverige

REGIONALT SKYDDSOMBUD. Angela Osorio, regionalt skyddsombud, (i förgrunden) tillsammans med städaren Bedriye Yilmaz i recep-
tionen till Ericsson i Kista. Det är städföretaget Rengörare Näslund som sköter städningen här. ”Det är tungt och slitigt att städa i många
år. Nästan alla får ont i rygg och axlar. Men på det här städföretaget fungerar i alla fall samarbetet med facket när det gäller arbetsmiljö,
säger Angela Osorio. 

ANGELA OSORIOFAKTA

Angela Osorio, regionalt skyddsombud,
Fastighetsanställdas förbund Stockholm
Ansvarsområde: 1 200 städföretag med
mellan 5 och 150 anställda.

”Det största problemet bland våra medlemmar är
stressen och många har ont i kroppen. Arbetsgivarna
pressar dem så hårt.”
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Barbro Lindqvist, regionalt skyddsombud, och Mikael Nordin, ägare till Svartviks bildemontering. Efter 22 år som anställd tog Mikael Nordin över företaget för två år sen. 
”Jag har jättestor nytta av Barbro och ringer ofta till henne. De anställda ser mig fortfarande som arbetskamrat och ibland har jag svårt för att ta på mig rollen som arbetsgivare.
Arbetsmiljöarbetet är tidskrävande och kräver kunskaper. Vi är i en uppbyggnadsfas när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet.”

»Alla tjänar på en
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Kristian Larsson: ”Arbetsgivarna följer inte lagen” ● Sidan 6

– Syftet är naturligtvis att få igång det
systematiska arbetsmiljöarbetet. De som
är på arbetsplatsen varje dag ska under-
söka sin egen arbetsmiljö. Det är bara de
som kan se helheten. Om de går efter
checklistan som jag ger dem funkar det. 

Det största problemet enligt Barbro
Lindqvist är att det saknas arbetsmiljö-
dokumentation på arbetsplatserna vil-
ket är arbetsgivarens ansvar.

Barbro Lindqvist betonar vikten av att
ha en bra relation med arbetsgivaren så
man kan diskutera utifrån vad som står i
lagen. Samtidigt försöker hon sätta sig
in i arbetsgivarens situation.

– Man vinner mycket om man visar
den förståelsen. 

Men alla arbetsgivare gillar ändå inte
när Barbro Lindqvist kommer.

– Nej, det finns de som hatar mig. Då

förklarar jag att det inte är jag utan riks-
dagen som stiftat lagarna. 

Hur motiverar du medlemmarna och
arbetsgivarna att börja med det före-
byggande arbetet?

– Det gäller att få igång en dialog
med båda parter och uppmana dem
att sätta igång. Jag pratar en del om
ekonomi. Om man har ett förebyggan-

de arbetsmiljöarbete går det att undvi-
ka att folk blir sjuka på grund av dålig
arbetsmiljö och arbetsgivaren slipper
kostnader för sjuklön, produktions-
bortfall och ersättare.

Ofta har inte arbetsgivarna på små ar-
betsplatser råd att ta in någon ersättare
vid sjukdom utan hoppar själv i blåstäl-
let och jobbar på kvällen.  Dessutom är
de anställda i regel oerhört lojala och
går till jobbet även om de är sjuka efter-
som de vet vilken knipa de annars för-
sätter arbetsgivaren i. 
Vilken nytta gör du som regionalt skydds-
ombud?

– Genom att vi som regionala skydds-
ombud gör arbetsgivare och anställda
medvetna om vikten av ett systematiskt
arbetsmiljöarbete och får dem att ge-
nomföra det kan vi behålla flera med-
lemmar kvar i arbete fram till pensioner-
ingen. Om ingen brydde sig om arbets-
miljön skulle det vara många fler som
tvingades sluta i förtid, säger Barbro
Lindqvist.●

Kerstin Fredholm

bra arbetsmiljö«
1Första gången: Kort utbildning i syste-

matiskt arbetsmiljöarbete. 
Läxa: Gör en skyddsrond enligt en checklis-
ta. Beta av en punkt varje dag. Ring när ni
är klara.

2Andra gången: Fortsatt utbildning.
Genomgång av protokollet från skydds-

ronden. Vad kan åtgärdas på en gång? Vad
ska göras långsiktigt? Vad kan hända? Vem
kan drabbas? 
Läxa: En handlingsplan.

3Tredje gången: Fortsatt utbildning.
Genomgång av handlingsplanen. 

Barbro Lindqvist peppar arbetsgivare och
anställda att fortsätta med skyddsronder. 

– De små arbetsgivarna sliter och kämpar för att få
verksamheten att gå runt. Arbetsmiljön kommer i andra
hand. Arbetsgivaren inser inte vad det kostar att ha en
anställd sjuk på grund av dålig arbetsmiljö!, säger
Barbro Lindqvist.

BARBRO LINDQVISTS METOD

BARBRO LINDQVISTFAKTA

Barbro Lindqvist, regionalt skyddsom-
bud, IF Metall Sundsvall             
Ansvarsområde: Bilverkstäder, meka-
niska verkstäder, svets och smide,
elektronik, bildemontering, tvätterier,
uthyrning av maskiner och ytterligare
några småföretag.

Den fackliga aktiviteten är dålig.Fem,
sex gubbar jobbar tillsammans på en
mekanisk verkstad eller bilskrot. Alla är
kompisar med alla, inklusive chefen. Så
ser det ofta ut på de småföretag som
Barbro Lindqvist besöker.

Enda gången de anställda vågar krä-
va sin rätt är när det gäller ersättning
eller ledighet. I arbetsmiljöärenden
ringer medlemmarna ofta anonymt till
Barbro Lindqvist. »Om det kommer
fram att det är jag, blir han förbannad.«
Folk är rädda om sin anställning och vill
inte stöta sig med chefen.

– Utan skyddsombud skulle det inte
finnas något arbetsmiljöarbete alls på
de mindre arbetsplatserna. Men det är
inte lätt för dem att gå emot arbetsgiva-
ren. Min uppgift är att stötta skydds-
ombuden. Det är bättre om påtryck-
ningarna kommer från mig som regio-
nalt skyddsombud, säger Barbro Lind-
qvist.

Hur många gånger har hon inte själv
fått höra av arbetsgivare att de ska och
ska men inget händer? Eller så åtgärdar
de precis det hon påpekat och struntar i
det förebyggande arbetet. 

Till slut tröttnade Barbro Lindqvist och
utarbetade en egen strategi.  

Hon kör en miniutbildning med alla
på arbetsplatsen då hon talar om vad
systematiskt arbetsmiljöarbete innebär.
De träffas tre gånger och däremellan är
det läxor.

MILJÖ
TEMA:

ARBETS

VI JOBBAR FÖR DIG PÅ LO
Det här gör vi: Vår uppgift är att samordna förbundens frågor
och ge förbundsövergripande förslag. Vi samordnar förbun-
dens ståndpunkter gentemot EU, regeringen, myndigheter
angående lagstiftning och dess tillämpning och svarar på
remisser. Vi samordnar även det fackliga arbetsmiljöarbetet
på europeisk- och internationell nivå, till exempel vid för-
handlingar inom den sociala dialogen.

Sakområden som vi jobbar med inom arbetsmiljön: Arbets-
miljöinformation, arbetsmiljöutbildning, skyddsombud,
företagshälsovård, diskrimineringsfrågor, funktionshinder 
i arbetslivet, LO-distrikten, regionala skyddsombud, rehabili-
tering, äldre i arbetslivet, arbetsmiljö på europanivå, forsk-
nings- och utvecklingsfrågor, kemiska och fysikaliska hälso-
risker, standardisering, ergonomi, arbetsorganisation och
psykosociala frågor samt lag & avtal, utreder arbetsmiljö,
organisering samt verkan av regler och avtal.

På bilden från vänster: Stefan Wiberg, Sten Gellerstedt, 
Ann-Christin Nero, Sven Bergström, Christina Järnstedt.
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●Andningsskydd
Om and-

ningsskydd.
Folder i A6-

format för
fikarumsbor-
den, 4 sidor. 

ISBN 91-566-
1479-9.

Gratis.

●Arbetsmiljön 1991–2003
Klass och kön

Rapport i
A4-format, 40
sidor.

ISBN 91-
566-2222-8.

20 kr/st.

●Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljö-

lagen och
arbetsmiljö-
förordningen
med LOs kom-
mentarer. Bok i
serien ”Jobbet
och lagarna” i
A5-format, 80
sidor.

ISBN 91-566-
1822-4.
15 kr/st.

– Det är dåligt ställt med 
systematiskt arbetsmiljöarbete
på våra små arbetsplatser
inom Transport. Ingen har det
till 100 procent. De ställen där
arbetsmiljöarbetet fungerar
och arbetsgivarna vet vad de
är skyldiga att göra utgör un-
dantag. Man följer helt enkelt
inte lagstiftningen, säger
Gerhard Wendt, regionalt
skyddsombud sedan 20 år.

Konkurrensen är hård inom Transports
områden och det är sällan arbetsmiljö-
aspekten finns med när man gör avtal
med nya kunder. Det gäller bara att få
uppdraget.
Hur kan man få igång det förebyggande
arbetsmiljöarbetet på småföretag?

– Både chefer, skyddsombud och
arbetsledare måste ha en grundutbild-
ning. Om bara ett skyddsombud går ut-
bildningen och sen ska övertala chefen
att starta ett systematiskt arbetsmiljöar-
bete rinner det ofta ut i sanden, säger
Gerhard Wendt.

Inom Transport sker utbildningen i
TYAs regi, Transportfackens Yrkes- och
Arbetsmiljönämnd, som är ett samarbets-
organ mellan arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationer. Chefer, skyddsom-
bud och arbetsledare utbildas vid samma
tillfälle. Efter utbildningen ska de åka
hem och involvera hela arbetsplatsen.

– Då kan vi som regionala skyddsom-
bud komma in och hjälpa till. Men gene-
rellt sett är det svårt att få  det att fungera
på arbetsplatser med få anställda. Man
har verktygen men får det inte
att rulla, säger Gerhard
Wendt, som har en ärlig
och realistisk syn. 

Om det förebyggan-
de arbetet hade fun-
gerat hade de anställ-
da inte drabbats av
stress, utbrändhet,
belastningsskador och
andra problem. Det är bara
att konstatera, menar han.

Själv hinner Gerhard Wendt inte åka
runt så mycket. Även om han försöker
boka in arbetsplatsbesök varje vecka
blir det mest brandkårsutryckningar.
Mycket av den övriga tiden går åt till att
vara kursledare och arbeta i projekt-
grupper.
Hur ser du på din roll som regionalt
skyddsombud?

– Det krävs att det finns duktiga fackli-
ga förtroendemän ute på arbetsplatser-
na om det ska funka. Min roll är i första
hand att fungera som bollplank åt
skyddsombud och medlemmar när de
ringer och frågar. Jag är försäkringsråd-
givare också och anser att man måste ha
även den kunskapen som regionalt
skyddsombud, säger Gerhard Wendt. 

Han berättar om den rädsla som
finns på arbetsplatserna. Det är därför
svårt att få folk att ställa upp som
skyddsombud. Inom hans avdelning

finns det 2000 arbetsplat-
ser men bara 140 skyddsom-

bud och då är det mer än ett på vis-
sa ställen.

– Myten att skyddsombudet ska slå
arbetsgivaren i huvudet med lagboken
lever kvar och därför vågar man inte ta
på sig uppdraget. 

Rädslan finns bland alla. De anställda
ska i första hand vända sig till arbetsgi-
varen för att påpeka brister i arbetsmil-
jön men det vågar de inte utan går istäl-
let till skyddsombudet om det finns. 

– Trenden idag är att medlemmarna
själva »löser problemet« på bekostnad
av sin hälsa. Det är många som ringer
och berättar om sina problem men när
jag säger att jag ska komma dit och hjäl-
pa dem säger de: Nej, för fan, jag tar det
själv.

Gerhard Wendt är förvånad över att
folk är beredda att slita sönder sina
kroppar och inte ställer krav. De lyfter
för tungt, kör för fort och springer för
fort. Man är så lojal både mot arbetsgi-

vare och kunder och vill inte ställa till
besvär. 

Om systematiskt arbetsmiljöarbete
saknas tittar man inte heller närmare på
vare sig sjukfrånvaro eller sjuknärvaro.

Det räcker inte alltid med fackligt
arbete på lokal nivå, anser Gerhard
Wendt. 

– Det är viktigt att det ges signaler
uppifrån att arbetsmiljöarbetet är ett
prioriterat område förutom att det ges
tid och pengar. Det är därför bra om för-
bundet eller som i vårt fack, TYA, initie-
rar branschövergripande projekt. ●

Kerstin Fredholm

Lojalitet – hinder 
för bra arbetsmiljö?

Viktiga m

MILJÖ
TEMA:

ARBETS

Kristian Larsson, lagerchef på Vianor gummiverkstad i Malmö, lyfter däck från översta
hyllan på lagret. Det blir många tunga lyft. Alla lyft över axelhöjd och under knähöjd
ska undvikas. »Även om det finns hjälpmedel är det ingen garanti att man använder
dem«, säger Gerhard Wendt, regionalt skyddsombud, Transport Malmö.

”Myten att skyddsombudet ska slå arbets-
givaren i huvudet med lagboken lever
kvar och därför vågar man inte ta på sig
uppdraget.”

GERHARD WENDTFAKTA

Gerhard Wendt, regionalt skydds-
ombud, Transport Malmö. 
Ansvarsområde: Gummiverkstäder,
bensinstationer, åkerier, terminaler, 
bevakning, väktare, sopåkare och
tidningsbud. 

NYHETER!
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●Hög eller full på jobbet, 
vem bryr sig?

En plattform
för att ta fram
en alkohol- och
drogpolicy för
arbetsplatsen.
Broschyr i A5-
format. 10 sidor.

ISBN 91-566-
1822-4.

Gratis.

● Isocyanater på jobbet
I ett paket

finns en DVD
och ett ex av
broschyren
Isocyanater 
på jobbet.

ISBN 91-566-
2118-3.

100 kr/st.

Dessutom
finns

handlingsprogram att beställa.
ISBN 91-566-1677-5.
15 kronor styck.

●Regionala skyddsombud
Handledning. 
Broschyr i

A5-format, 48
sidor.

ISBN 15-566-
1794-1.

Gratis.

●Riskinformation
Om kemiska

hälsorisker.
Folder i A6-

format, 4 sidor. 
ISBN  91-

566-1790-9.
Gratis.

●Skyddsombudsboken
En introduk-

tion för alla
nya skyddsom-
bud. Boken
innehåller tips
och råd. 

Boken är i
A5-format, 40
sidor.

ISBN 91-566-
2074-8.

20 kr/st.

●Skyddsombudets rätt
Praktisk

handledning. 
Bok i A5-for-

mat, 52 sidor.
ISBN 91-566-

2075-6
10 kr/st.

●Stärk det lokala 
arbetsmiljöarbetet

Slutrapport
från LOs arbets-
miljöprojekt
Larm. 

Bok i A5-for-
mat, 68 sidor.

ISBN 91-566-
1984-7.

20 kr/st.

●Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Kraven har
skärpts på
arbetsgivarnas
kontroll av
arbetsmiljön.
Handledning. 

Liten bok i
A5-format, 60
sidor.

ISBN 91-566-
2117-5.

15 kr/st.

●Åter till arbetet
En bok om

fackets riktlin-
jer för förebyg-
gande arbets-
miljöarbete,
arbetsanpass-
ning. Bok i A5-
format. 144
sidor.

ISBN 91-566-
1984-7.
50 kr/st.

aterial för dig som är skyddsombud

Skarpt läge
Riktlinjer för fackligt agerande vid allvar-

liga olyckor.
Bok i A5-format, 80 sidor.
ISBN 91-566-2364-x.
50 kr/st.

Skyddsombudens
arbete och
erfarenheter 2006

Rapport i A4-format.
ISBN 91-566-2365-8.
20 kr/st. 

Arbetsmiljö,
standardisering och EU 

En bok för att bredda kunskaperna, debat-
ten och engagemanget om vår arbetsmiljö. 

120 sidor. 
ISBN 91-566-2291-1.
Gratis.

Beställ materialet: talong på nästa sida ● Sidan 8
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Andningsskydd
ISBN 91-566-1479-9. 
Gratis.

 Arbetsmiljö, 
standardisering och EU 

ISBN 91-566-2291-1.
Gratis.

 Arbetsmiljön 1991–2003 
Klass och kön

ISBN 91-566-2222-8.
20 kr/st.

Arbetsmiljölagen
ISBN 91-566-1822-4.
15 kr/st.

 Hög eller full på jobbet, 
vem bryr sig?

ISBN 91-566-1822-4.
Gratis.

Isocyanater på jobbet
ISBN 91-566-2118-3.
100 kr/st.

Regionala skyddsombud
ISBN 15-566-1794-1.
Gratis.

Riskinformation
ISBN 91-566-1790-9.
Gratis.

Skarpt läge
ISBN 91-566-2364-x.
50 kr/st.

Skyddsombudens arbete 
och erfarenheter 2006

ISBN 91-566-2365-8.
20 kr/st.

Skyddsombudsboken
ISBN 91-566-2074-8.
 20 kr/st.

Skyddsombudets rätt
ISBN 91-566-2075-6.
10 kr/st.

 Stärk det lokala 
arbetsmiljöarbetet

ISBN 91-566-1984-7.
20 kr/st.

 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

ISBN 91-566-2117-5.
 20 kr/st.

Åter till arbetet
ISBN 91-566-1984-7.
50 kr/st.

Beställ materialet här!

Namn

Adress

Postnummer

Postadress

Telefon

Frakt och expeditionsavgift tillkommer.

Skicka din beställning till:
LO-distribution, Svarspost 800 242 809, 811 20 Sandviken (porto betalt).
Du kan även beställa på fax 026-24 90 10 eller via www.lo.se.

antal antal
NY

NYNY

Klipp ur och skicka in din beställning


