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Arbetsskydd förr och nu (Arbetsskyddslagen) 
 
Förr 
Det har inte alltid varit självklart att ha en skyddad arbetsplats. 
På arbetsplatserna förr i tiden var det viktigast att arbetet blev gjort fort 
och bra. Det var många arbetare som skadade sig. 
Ibland dog de av skador de fått i arbetet. 
 
Nu 
Idag finns en lag om hur arbetsmiljön ska vara i Sverige. Den lagen heter 
Arbetsmiljölagen. Där står hur det ska vara för att en arbetsplats ska 
vara säker. Det står om hur mycket buller det får vara, att det ska finnas 
ventilation, att det ska finnas bra ljus och att det ska finnas toaletter och 
duschar. Det här var bara några exempel på allt som är bestämt i 
arbetsmiljölagen. 
 
Skyddsombud 
På alla arbetsplatser (inklusive skolan) ska det också finnas ett 
skyddsombud. Skyddsombudet ser till att bestämmelserna om 
arbetsskydd följs. Och på skolor ska det finnas även 
Elevskyddsombud. Om du mår dåligt på något sätt på din 
arbetsplats kan du prata med ditt skyddsombud om det eller om du går i 
skolan går du till syster, kurator eller psykologen i första hand.  Om det 
är ett problem som rör flera, ta då upp det med Skyddsombudet som 
sedan talar med din arbetsgivare eller med närmaste chef för att 
förbättra din arbetsplats. På stora arbetsplatser med många anställda 
finns det flera skyddsombud.  
 
Huvudskyddsombud 
Skyddsombuden har en chef som kallas huvudskyddsombud. 
I Skolans värld finns Huvudskyddsombudet ofta centralt för alla 
förskolor och skolor i kommunen. Huvudskyddsombudet hjälper 
skyddsombuden med att visa arbetsgivaren hur arbetsmiljön 
måste förbättras. Bestämmelserna om hur det ska vara på våra 
arbetsplatser är ett viktigt skydd för alla anställda. Sedan måste du själv 
vara noga med att skydda dig i din arbetsmiljö. Du måste tänka på hur 
du klär dig och vilken utrustning du ska skydda dig med, t.ex. på slöjd, 
idrott och kemi. 
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