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• Välkommen
Moderator: Stefan Larsson, 6D Sustainability samt deltagare i SIS/TK 301 + ordförande ISO arbetsgrupp

• Kort introduktion till SIS och standardisering - Lorena Olivares, Projektledare SIS

• Kortfattat om ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav och vägledning  
Martine Syrjänen Stålberg, TCO samt deltagare i TK 301 + expert ISO-arbetsgrupper

• Innehåll i ISO 45003 Hälsa och säkerhet på arbetet - Vägledning för hantering av psykosociala risker
Petra Sjöström, Scania samt deltagare i SIS/TK 301 + ISO-arbetsgrupper
Martine Syrjänen Stålberg, TCO samt deltagare i SIS/TK 301 + expert ISO-arbetsgrupper

• SIS/TK 301 Arbetsmiljöledningssystem – Lorena Olivares och Stefan Larsson

• Frågestund

• Avslut

Program
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Frågor till deltagarna 

1. Har du jobbat eller jobbar du med systematiskt 
arbetsmiljöledning enligt ISO 45001 eller OHSAS 18001?

2. Är din organisation certifierad enligt ISO 45001?

3. Är du bekant med ISO 45003?



SIS, Svenska institutet för 
standarder
• Ideell organisation 

• 1 067 medlemsorganisationer

• Över 4 800 svenska experter från 
1 600 organisationer deltar i det 
internationella standardiseringsarbetet 

• 80 % av våra intäkter kommer från näringslivet

• Medlemmar i CEN (Europa) och ISO (Globalt)

• Samarbete i 165 länder 

• Världshandelsorganisationen WTO:s 
regler styr vår verksamhet

• Internationell standardisering har pågått i snart 
100 år
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Ideell förening. Ca 180 anställda och har kontor i StockholmVerksamheten är indelad i olika områden:Att utvecklas standarder, det görs inom tekniska kommittéer, drygt 300 stFörsäljning av standarderUtbildningar och konsulttjänsterSIS medlem i CEN, standardisering i europa, och medlem i ISO, global standardiseringStandardisering har funnit i 100 år snart. Vi firar det nästa år. 1923 fastställdes den första SIS standardenStandardisering pågått sedan länge i olika organisationerInnovation – kvalitet – hållbar utvecklingEtt etablerat sätt att ta till vara på innovationer, kvalitet samt inordna produktionen miljömål och en hållbar utveckling.Världshandelsorganisationen WTO godkänner den öppna standardiseringen, som SIS är en del av, som ett lagligt sätt för marknaden att träffas och komma överens om gemensamma villkor.



Vi samarbetar globalt och tar fram standarder 
med svenskt näringsliv, organisationer och myndigheter

SIS erbjuder företag, myndigheter och organisationer som är 
verksamma i Sverige att påverka innehållet i svenska och 
internationella standarder. 

Standarder tas fram och finns inom alla ämnesområden, till 
exempel bygg och energi, hälso- och sjukvård, industri och 
material, informationshantering, miljö, kvalitet och 
hållbarhet.

95% av alla standarder vi tar fram är europeiska eller 
globala.
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Så arbetar vi i våra standardiseringskommittéer

Regioner & 
Kommuner

SME

Konsument

Företag

Myndigheter

Bransch-
förening

Projektledare/
Ordförande

Arbetstagar-
representant

Svensk
kommitté

Kina

Sverige

Norge

Chair/
Secretary

Brasilien

USA Frankrike

Tyskland

Internationell
kommitté

Påverkan/Utbyte

Presenter
Presentation Notes
HE



770 Liasons: https://www.iso.org/organizations-in-cooperation-with-iso.html

We co-operate globally
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Ledningssystemstandard (krav på 
organisation och styrning)

Verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp 
och utvärdera verksamheten med avseende på t.ex:

• Kvalité, ISO 9001
• Miljö, ISO 14001
• Arbetsmiljö, ISO 45001
• Livsmedelssäkert, ISO 22000

En standard för ledningssystem anger krav 
på vad som ska göras men den säger inte 
hur det ska göras

Vad är en standard?

Frivilligt framtagen gemensam 
lösning på ett ofta återkommande 
problem (bransch/ämnesområde)

Standarder är frivilliga att använda
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Standarder hjälper till att etablera ett gemensamt sätt att arbeta. Främjar handel över gränser (underlättar export/import)Det finns olika typer av standarder som t.ex produktstandarder, metodstandarder, terminologistandarder och ledningssystemstandarder. En standard för ledningssystem underlättar för organisationer att leda, planera, kontrollera följa upp och utvärdera verksamheten med avseende på t.ex kvalité ISO 9001, miljö ISO 14001 och arbetsmiljö ISO 45001



Om ISO 45001,

Ledningssystem för arbetsmiljö – krav 
och vägledning

Martine Syrjänen Stålberg



sekretariat deltagande länder (65-85) observatörer (11)

Occupational Health & Safety Management Systems (ISO/PC 283) 



Standard för arbetsmiljöledning – ISO 45001 

PLAN

DO

CHECK

ACT

PDCA-
cirkeln:

Denna text/figur är återgiven från Standard SS-ISO 45001:2018 
i anslutning till SÄKUs Webbinarium om ISO 45003 den 24 nov 
2021 med vederbörligt tillstånd från Svenska institutet för 
standarder som är ägare till och upphovrättsman till 
Standarden. Standarden går att beställa på www.sis.se, Tel 08-
555 523 10. Otillåten kopiering eller spridning förbjuden. 

http://www.sis.se/


Huvudrubriker i 45001:

3. DEFINITIONER

4. ORGANISATIONENS FÖRUTSÄTTNINGAR

5. LEDARSKAP OCH ARBETSTAGARES MEDVERKAN (arbetsmiljöpolicy, roller)

6. PLANERING (mål, riskinventering & -hantering + möjligheter)

7. STÖD (resurser, kompetens, dokumentation)

8. VERKSAMHET (åtgärdstrappa, hantera förändringar, nödsituation)

9. UTVÄRDERING (analys, internrevision)  

10. FÖRBÄTTRINGAR (incidentrapportering, ständiga förbättringar)



6. Planering 8. Verksamhet

Organisationen ska upprätta, (…) processer för att (…) 
identifiera faror. Processen/processerna ska ta hänsyn till 
(…): 

- hur arbetet är organiserat, sociala faktorer (däribland 
arbetsbelastning, arbetstider, kränkande särbehandling, 
trakasserier och mobbning), ledarskap och kulturen inom 
organisationen

• Tekniska skyddsåtgärder, omorganisering av arbete, eller 
både och: isolera människor från faror, införa 
skyddsåtgärder, (…) omorganisera arbetet för att undvika 
ensamarbete, ohälsosamma arbetstider och 
arbetsbelastningar samt för att förhindra kränkande 
särbehandling 

• Administrativa skyddsåtgärder, genomföra utbildning för 
att förhindra mobbning och trakasserier, 
arbetsmiljösamordning med entreprenörers aktiviteter, 
genomföra introduktionsutbildning,, tillhandahålla 
instruktioner för hur man rapporterar incidenter, 
avvikelser och kränkande särbehandling utan att vara 
rädd för repressalier, ändra arbetstidens förläggning 
(t.ex. arbetstagares skiftgång)

Identifiera faror Eliminera faror och minska risker (BILAGA)

Denna text är återgiven från Standard SS-ISO 45001:2018 i 
anslutning till SÄKUs Webbinarium om ISO 45003 den 24 nov 2021 
med vederbörligt tillstånd från Svenska institutet för standarder 
som är ägare till och upphovrättsman till Standarden. Standarden 
går att beställa på www.sis.se, Tel 08- 555 523 10. Otillåten 
kopiering eller spridning förbjuden. 

http://www.sis.se/


Huvudrubriker i 45003:
3. DEFINITIONS (psychosocial risk, well-being at work)

4. CONTEXT OF THE ORGANISATION (scope, internal/external issues, needs & expectations)

5. LEADERSHIP AND WORKER PARTICIPATION (policy, committment, roles)

6. PLANNING (objectives, hazard identification and risk assessment)

7. SUPPORT (resources, competence, communication, documentation)

8. OPERATION (control measures, rehabilitation, emergency preparedness)

9. PERFORMANCE EVALUATION (analysis, internal audit, management review)

10. IMPROVEMENT (incidents, corrective actions) 15
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Innehåll i ISO 45003, 

Ledningssystem för arbetsmiljö - Hälsa 
och säkerhet på arbetet - Vägledning för 
hantering av psykosociala risker

Petra Sjöström

Martine Syrjänen Stålberg



Bakgrund och syfte  

• ISO 45003 ger vägledning i hur psykosociala risker 
kan hanteras genom ett ledningssystem för 
arbetsmiljö.

• Risker inom det här området utgör en stor utmaning 
för hälsa, säkerhet och välbefinnande i arbetet.

• Exempel på risker är

•Otydlighet i ansvar och uppdrag.
•Höga krav i arbetet och små möjligheter att 
påverka.
•Bristande stöd i arbetet från chefer och kollegor.



Scope och termer

Scope

• ISO 45003 ger vägledning i hur psykosociala risker kan 
hanteras genom ett ledningssystem för arbetsmiljö 
baserat på ISO 45001.

• Den gör det möjligt för organisationer att förebygga 
arbetsrelaterade skador och ohälsa och att främja 
välbefinnande i arbetet.

• Standaren kan tillämpas av organisationer oavsett 
storlek och verksamhetens art.

Termer

Psykosocial risk 

• Kombination av sannolikheten för exponering för 
arbetsrelaterade faror av psykosocial natur och 
svårighetsgraden av den skada och ohälsa som kan 
orsakas av dessa faror.

Välbefinnande i arbetet

• Uppfyllelse av fysiska, mentala, sociala och kognitiva 
behov och förväntningar hos en arbetstagare relaterat 
till dennes arbete.



Huvudrubriker i 45003:
3. DEFINITIONS (psychosocial risk, well-being at work)

4. CONTEXT OF THE ORGANISATION (scope, internal/external issues, needs & expectations)

5. LEADERSHIP AND WORKER PARTICIPATION (policy, committment, roles)

6. PLANNING (objectives, hazard identification and risk assessment)

7. SUPPORT (resources, competence, communication, documentation)

8. OPERATION (control measures, rehabilitation, emergency preparedness)

9. PERFORMANCE EVALUATION (analysis, internal audit, management review)

10. IMPROVEMENT (incidents, corrective actions) 19
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4. ORGANISATIONENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
(Context of the organisation)

Omfattning: Ledningssystemet ska inkludera och 
hantera psykosociala risker, genom att definiera 
omfattning och förutsättningar.

Hantera psykosociala risker genom mål och 
handlingsplaner

Att förstå arbetstagares och andra intressenters 
behov och förväntningar

Externa faktorer: ”supply chain”, delade 
arbetsmiljöer, samordningsansvar, 
underentreprenörer, kunder 

Interna faktorer; t ex organisationskultur, 
ledarskapsstil,  distansarbete, kompetens och 
resurser

(scope, internal/external issues, needs & expectations)



5. LEDARSKAP OCH ARBETSTAGARES MEDVERKAN 
(Leadership and worker participation)

“The successful management of psychosocial risk 
calls for a commitment throughout the organization.” 

Högsta ledningens ansvar:

• Motivera, underlätta och skapa förutsättningar
för arbetstagarnas anmälning av risker och
visselblåsning (ta bort hindrande faktorer).  

• Återkoppla med feedback till arbetstagarna.

• Skydda arbetstagarna från repressalier vid 
rapportering av risker 

Policy:

Psykosociala frågor och välbefinnande ska inkluderas 
i en egen policy eller i arbetsmiljöpolicyn

Policyn tas fram i samråd med arbetstagarna och 
deras representanter

Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen

Arbetstagare med olika roller samarbetar för att 
hantera de psykosociala riskerna effektivt

(policy, committment, roles)



5. Samråd och medverkan med 
arbetstagare

Samråd och medverkan är fundamentalt för att hantera
psykosociala risker. Detta görs genom att organisationen: 

• Uppmuntrar och stöttar delaktighet och engagemang
• Möjliggör delaktighet i beslutsfattande

• Beaktar arbetstagarnas erfarenhet och expertis om 
det praktiska arbetet

• Samlar arbetstagarnas input vid alla moment 
(planering/ implementering/riskhantering)  

Exempel på former/forum: 

Skyddskommitté, “arbetsråd”, direktdialog med 
arbetstagare (i småföretag), samverkan med 
arbetstagarrepresentanter (skydds- arbetsmiljöombud)
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Huvudrubriker i 45003:
3. DEFINITIONS (psychosocial risk, well-being at work)

4. CONTEXT OF THE ORGANISATION (scope, internal/external issues, needs & expectations)

5. LEADERSHIP AND WORKER PARTICIPATION (policy, committment, roles)

6. PLANNING (objectives, hazard identification and risk assessment)

7. SUPPORT (resources, competence, communication, documentation)

8. OPERATION (control measures, rehabilitation, emergency preparedness)

9. PERFORMANCE EVALUATION (analysis, internal audit, management review)

10. IMPROVEMENT (incidents, corrective actions) 23
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6 Planering

Åtgärder för att hantera risker och möjligheter

• Organisationen bör fastställa de risker och möjligheter som måste åtgärdas
• Psykosociala faror.
• Förebyggande av skador och ohälsa.

• Organisationen bör använda planeringsprocessen för att 
• Fastställa mål
• Avgöra hur mål och krav ska uppnås.
• Visa engagemang för ständiga förbättringar.

• Under planeringsprocessen bör organisationen ta hänsyn till 
• Behov och förväntningar hos arbetstagare.
• Bedömning av risker, åtgärder och utvärdering av resultat. 
• De resurser som behövs.
• Hur arbetstagare aktivt kan involveras.

Denna text/figur är återgiven från Standard SS-ISO 45001:2018 i 
anslutning till SÄKUs Webbinarium om ISO 45003 den 24 nov 2021 
med vederbörligt tillstånd från Svenska institutet för standarder 
som är ägare till och upphovrättsman till Standarden. Standarden 
går att beställa på www.sis.se. Tel 08- 555 523 10. Otillåten 
kopiering eller spridning förbjuden. 

http://www.sis.se/


6 Planering

Identifiera faror och bedöma risker och möjligheter

Aspekter av hur arbetet är organiserat.

Denna text är återgiven från Standard SS-ISO 45003:2021 i 
anslutning till SÄKUs Webbinarium om ISO 45003 den 24 nov 2021 
med vederbörligt tillstånd från Svenska institutet för standarder 
som är ägare till och upphovrättsman till Standarden. Standarden 
går att beställa på www.sis.se. Tel 08- 555 523 10. Otillåten 
kopiering eller spridning förbjuden. 

http://www.sis.se/


6 Planering

Identifiera faror och bedöma risker och möjligheter

Sociala faktorer i arbetet

Denna text är återgiven från Standard SS-ISO 45003:2021 i 
anslutning till SÄKUs Webbinarium om ISO 45003 den 24 nov 2021 
med vederbörligt tillstånd från Svenska institutet för standarder 
som är ägare till och upphovrättsman till Standarden. Standarden 
går att beställa på www.sis.se. Tel 08- 555 523 10. Otillåten 
kopiering eller spridning förbjuden. 

http://www.sis.se/


6 Planering

Identifiera faror och bedöma risker och möjligheter

Arbetsmiljö, utrustning och farliga arbetsuppgifter

Denna text är återgiven från Standard SS-ISO 45003:2021 i 
anslutning till SÄKUs Webbinarium om ISO 45003 den 24 nov 2021 
med vederbörligt tillstånd från Svenska institutet för standarder 
som är ägare till och upphovrättsman till Standarden. Standarden 
går att beställa på www.sis.se. Tel 08- 555 523 10. Otillåten 
kopiering eller spridning förbjuden. 

http://www.sis.se/


6 Planering

Organisationen ska implementera och upprätthålla processer för att identifiera psykosociala faror

• Samråd med arbetstagare.
• Analysera resultat i genomförda medarbetarundersökningar eller frågeformulär.
• Genomföra intervjuer och att ha gruppdiskussioner.

• Organisationen ska bedöma risken i samband med identifierade psykosociala faror och söka möjligheter att minska 
riskerna och driva ständiga förbättringar.

• Bedömningen bör t.ex.
• Ge information om den potentiella skadan.
• Jämföra grupper som skiljer sig åt i exponering
• Tillhandahålla information om kontrollåtgärder och förbättringsmöjligheter



7 Stöd

Resurser

• Organisationen bör tillhandahålla de resurser som behövs när det gäller 
hantering av psykosociala risker

Kompetens

• Utveckla den kompetens som behövs för att identifiera och hantera psykosociala 
risker.

• Fastställa kompetenskrav för högsta ledningen och arbetstagare som gör 
riskbedömningar.

Medvetenhet 

• Skapa medvetenhet om hur psykosociala risker kan påverka hälsa, säkerhet och 
välbefinnande i arbetet.

• Göra arbetstagare medvetna om de åtgärder organisationen vidtar för att 
hantera psykosociala risker.

Kommunikation

• Kommunikation visar engagemang i hantering av psykosociala risker och att 
främja välbefinnande på arbetsplatsen

• Informera arbetstagare om vad som förväntas och vad de kan förvänta sig av 
organisationen.



Huvudrubriker i 45003:
3. DEFINITIONS (psychosocial risk, well-being at work)

4. CONTEXT OF THE ORGANISATION (scope, internal/external issues, needs & expectations)

5. LEADERSHIP AND WORKER PARTICIPATION (policy, committment, roles)

6. PLANNING (objectives, hazard identification and risk assessment)

7. SUPPORT (resources, competence, communication, documentation)

8. OPERATION (control measures, rehabilitation, emergency preparedness)

9. PERFORMANCE EVALUATION (analysis, internal audit, management review)

10. IMPROVEMENT (incidents, corrective actions) 30
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8. VERKSAMHET (Operation)
• Planering och styrning av verksamheten

• Eliminera faror och minska arbetsmiljörisker

• Kontroll/styråtgärder för psykosociala risker (control measures)

• Tidiga signaler (Signs of exposure to psychosocial risk)

• Hantera förändringar (Management of change)

• Anskaffning, Entreprenörer, Utkontraktering (procurement, contracting and outsourcing)

• Beredskap och agerande vid nödlägen (emergency preparedness and response)

• Rehabilitering och återgång i arbete



Utvärdering av prestanda

Mätning, analys

Intern revision

Ledningens genomgång

Förbättringar

Incident, avvikelse och korrigerande åtgärd

Ständig förbättring 

9. PERFORMANCE EVALUATION 
(internal audit, management review)

10. IMPROVEMENT 
(incidents, corrective actions)
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SIS/TK 301 
Arbetsmiljöledningssytem

2021-11-24
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SIS/TK 301 Arbetsmiljöledningssystem

• Utgångspunkt för kommitténs arbete är att bidra till förbättrad arbetsmiljö och till hållbar 
samhällsutveckling genom att vara med och påverka innehållet i standarder för arbetsmiljöledning (inom 
ISO)

• Samordnar intressenter för att ge svensk röst och delta i internationell standardisering (remisser)
• Ansvarar för tolkningsfrågor avseende ISO 45001-familj. Tolkningsgrupp bereder frågorna.
• Utvecklar vid behov svenska standarder
• Översättning till svenska
• Ett kommittémöte per termin + kommentarsmöte
• Differentierade deltagaravgifter

Presenter
Presentation Notes
Omsättning: 20 miljonerAvgiften höjs till 26 000, 13 000 kr från och med januari 2022

https://www.sis.se/iso-45001/tolkningsfragor/


Deltagare SIS/TK 301 Arbetsmiljöledningssystem

• AB Sandvik Materials Technology

• Air Liquide Gas AB

• Arbetsmiljöverket

• Bonava AB

• Bureau Veritas Certification Sverige AB

• Ericsson AB

• Landsorganisationen i Sverige LO

• Morenni AB

• NCC Sverige AB

• RISE, Research Institutes of Sweden

• Sandvik AB

• Scania CV AB

• Unionen

• Vattenfall AB

• 6D Sustainability AB



Så arbetar vi i våra standardiseringskommittéer

Regioner & 
Kommuner

SME

Konsument

Företag

Myndigheter

Bransch-
förening

Projektledare/
Ordförande

Arbetstagar-
representant

Svensk
kommitté

Kina

Sverige

Norge

Chair/
Secretary

Brasilien

USA Argentina

Tyskland

Internationell
kommitté

Påverkan/Utbyte

SIS/TK 301 Arbetsmiljöledningssytem ISO/TC 283 Occupational health and 
safety management
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Arbetsprogram
Kommitténs arbetsprogram speglar ISO/TC 283s arbetsprogram

Under utveckling:

• ISO/DIS 45002, Occupational Health and Safety Management – General guidelines on implementation of ISO 45001

• ISO/WD 45004, Occupational Health and Safety Management – Guidelines on performance evaluation

• ISO/WD 45006, Occupational Health and Safety Management  - Preventing and managing infectious diseases —
Guidelines for organizations

Presenter
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ISO 45002, vägledning för implementering av ISO 45001 (pågående remiss)ISO 45004, vägledning som är kopplad till arbetsmiljöindikatorer (utveckling pågår, remiss närmar sig)ISO 45006, Förebygga och hantera infektionssjukdomar — Riktlinjer för organisationer (bygger på ISO/PAS 45005 som publicerades dec 2020)

https://www.iso.org/committee/4857129.html


Publicerade dokument

SS-ISO 45001

Ledningssystem för arbetsmiljö – krav och vägledning 

Handbok

ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö — Praktisk 
vägledning för små organisationer

SS-ISO 45003

Ledningssystem för arbetsmiljö - Hälsa och säkerhet på 
arbetet - Vägledning för hantering av psykosociala risker

ISO/PAS 45005

Occupational health and safety management — General 
guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic
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