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Hur Arbetsmiljöverket utbildar 
sin tillsynspersonal 

Tillsynsforum 20 maj 2015 
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Målgrupp 

•  Inspektörer – Yrkesutbildning 

 

• Experter inom olika arbetsmiljöområden 

• Jurister  

• Chefer inom inspektionsavdelningen  
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Inspektörers kompetens 
 - Kompetens som rekryteras till Arbetsmiljöverket 

 
  

 
 

 

Tekniker  

Ergonomer  

Kemister  

Beteendevetare  

 

Olika branscherfarenheter 

Kulturell kompetens 

 

Kommunikativ förmåga  

Lätt att uttrycka sig i tal och skrift 
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Ansvarstagande 

Självständig 

Integritet 

Självkännedom 

Strukturerad och målinriktad 

Klarar att bli ifrågasatt 

Samarbetsförmåga 
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Arbetsmiljöverkets tillsynsutbildning 

Består av en basutbildning på ca 6 månader som följs av individuellt 
anpassade utvecklingsinsatser under 3 år.  

Basutbildningen består av 

•  lokal utbildning på enheterna som styrs av en studiehandledning  

•  4 centrala kursveckor om myndighetsrollen (17 dagar) 

•  5 veckor med utbildning inom arbetsmiljöområden, den teoretiska 
utbildningen sker centralt 2 dgr x 5 arbetsmiljöområden) och den 
praktiska utbildningen sker lokalt.  
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Mål för basutbildningen 
 

Att utbildningsdeltagaren efter basutbildningen 

 

•  förstår de lagar och regler som styr Arbetsmiljöverket 

•  har kunskaper om de vanligast förekommande arbetsmiljöriskerna 

•  förstår Arbetsmiljöverkets uppdrag, verksamhet, vision och mål 

•  har börjat utveckla ett förhållningssätt till sin yrkesroll och 
myndighetsutövning som står i samklang med AV:s värderingar 

•  förstår vikten av samsyn och enhetlighet inom Arbetsmiljöverket  
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Myndighetsrollen 
 

Statliga värdegrunden som bas tillsammans med vår egen värdegrund 

 

•  Etik 

•  Kommunikation 

•  Förvaltningslagstiftningen 

•  Arbetsmiljölagstiftningen 

•  Inspektionsmetodik 

•  Hållbart arbetsliv (jämställdhet och tillgänglighet & funktionshinder i arbetsmiljön) 
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Pedagogiska former 

• Central utbildning: föreläsningar, grupparbeten, rollspel, 
kommunikationsövningar, tillsynsuppgifter  

• Lokal utbildning: självstudier, instuderingsfrågor, 
webbaserade kurser, saminspektioner, 
tillämpningsuppgifter 

 

• Påbyggnadskurser – praktisk tillämpning 
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Erfarenheter/Lärdomar 

 

• Vikten av samsyn och enhetlighet inom myndigheten. 

 

• Förtrogenhetskunskap – behovet av analys och reflektion 
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Utmaningar 

•  Inspektörernas olika bakgrund avseende utbildning och erfarenhet 

 

•  Vilken nivå på detaljkunskap behövs? 

•  Hur ger vi bäst förutsättningar för att utveckla förtrogenhetskunskap 

 

•  Fortlöpande kompetensutveckling  

15-05-25 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 9 



 |  

 

 

Tack för visat intresse 
 

Stefan Lennartson & Ingrid Brorsson 

Utbildningsansvariga för Arbetsmiljöverkets tillsynsutbildning 2015 
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Basutbildning 
Myndighets-
rollen avsnitt 1 
Vecka 8 

Myndighets-
rollen avsnitt 2 
Vecka 16 
 

Myndighets-
rollen avsnitt 3 
Vecka 22 
 

Myndighetsrolle
n avsnitt 4 
Vecka 35 
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Fysikaliska 
arbetsmiljö-
området v 11 

Kemiska 
arbetsmiljö-
området v 13 
 

Belastnings-
ergonomiska 
arbetsmiljö-
området v 19 
 

Organisatori
ska och 
sociala 
arbetsmiljö-
området v 24 
 

Tekniska 
arbetsmiljö-
området v 34 
 

Kommunikation, etik, förvaltningslagar, AML, AT, hållbart arbetsliv 
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Pedagogiska utgångspunkter 
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Olika kunskaps-
begrepp 

Innebörd Den som deltar 
utvecklar 

Genom att…. 

Fakta   Veta att   Information memorera 
 

Förståelse Veta varför Mening/innebörd  tolka/analysera 
 

Färdighet Veta hur Förmåga Öva/göra 

Förtrogenhet Veta vad Omdöme Delta/få 
erfarenhet 

Tablån inspirerad av pedagogiska grunder/Försvarsmakten 
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Medverkande i utbildningen 

•  Utbildningsledning 

Består av inspektör, expert, pedagog 

 

•  Sakkunniga   

Består av experter, inspektörer och jurister 

 

•  Externa medverkande 

Etik, kommunikation, förvaltningsrätt 

 

•  Utbildningssamordnare på regionkontoren 
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