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Arbetsmiljöguide  
#A.1 Personlig skyddsutrustning - generell  

Syfte /Omfattning 

Guiden syftar till att ge vägledning vad gäller val och användning av personlig 

skyddsutrustning. Utöver denna allmänna guide finns en guide för varje typ av utrustning. 

 

Håll Nollan har obligatoriska krav på skyddshjälm, skyddsskor samt varselkläder. 

Övrig personlig skyddsutrustning ska används när andra riskreducerande åtgärder inte räcker 

till för att uppnå fullgott skydd.  

 

Prioriteringsordningen av åtgärder är 1) eliminera risken 2) byte till annan metod/ annat 

material 3) tekniska åtgärder 4) administrativa åtgärder 5) personlig skyddsutrustning 

 

 

Typ av utrustning Obligatoriskt Håll Nollan Riskbedömning avgör 

Skyddshjälm   

Skyddsskor   

Varselkläder   

Ögonskydd   

Skyddshandskar   

Hörselskydd   

Andningsskydd   

 

Ansvar och skyldigheter 
Arbetsgivaren är ansvarig för att tillhandahålla korrekt personlig skyddsutrustning till sina 

medarbetare. Den ska anpassas till individen och val av personlig skyddsutrustning bestäms i 

samband med riskbedömningen.  

Arbetsgivarens ansvar: 

• Genomföra riskbedömning som dokumenteras. I riskbedömningen ska det framgå 

vilken typ av personlig skyddsutrustning som ska användas. Med typ menas även 

vilken skyddsklass. Involvera gärna skyddsombud i riskbedömningen. 

• Tillhandahålla korrekt personlig skyddsutrustning för riskerna i arbetet.  

• Säkerställa att medarbetaren har kompetens hur den personliga skyddsutrustningen 

ska skötas och användas. 

• Agera om medarbetaren inte använder den personliga skyddsutrustningen. 

 

För att få en hög användning av den personliga skyddsutrustningen är det viktigt att:  

• Den personliga skyddsutrustningen upplevs bekväm, varför det är viktigt att involvera 

användarna vid val. 

• Den personliga skyddsutrustningen skyddar för det arbete den är avsedd för. 

I varje guide finns stöd under rubriken Val av ”typ av skydd” 

• Samtliga risker hanteras ansvarsfullt (om det finns allvarliga risker som inte hanteras 

så kan det upplevas att den personliga skyddsutrustningen inte är till för att skydda, 

utan för att det ska se bra ut). 
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Arbetstagarens skyldigheter: 

- Bära och sköta den personliga skyddsutrustningen. 

- Meddela arbetsgivaren om den personliga skyddsutrustningen inte fungerar. 
 

Avsteg från användning av obligatorisk skyddsutrustning 
När risken att bära skyddsutrustning är större än att inte bära den kan tillstånd för undantag av 

obligatorisk personlig skyddsutrustning komma ifråga.  

Avsteget ska tydligt beskriva för vilken situation, vilket område, vilken tidsperiod samt vilken 

arbetsgivare avsteget gäller för. Generella avsteg ska aldrig lämnas.  

Förslag till arbetsgång 

• Arbetsgivaren lämnar in riskbedömningen till Bas-U där även område, situation och 

tidsperiod framgår. 

• Bas-U: 

o Går igenom riskbedömningen med arbetsgivaren (egen eller 

underentreprenörens). 

o Informerar skyddsombud som ges möjlighet att lämna synpunkter 

o Godkänner, begär kompletterande uppgifter eller avslår avsteget. 

Om avsteget godkänns signeras det av Bas U-och arbetsgivaren 

• Bas-U ska dra in avsteget om detta missbrukas. 

 

I ett inledande steg kan det vara tryggt att kunna stämma av om avsteget är OK eller inte 

genom att ha utsedda personer att vända sig till. Det kan vara en chef, KMA-resurs eller 

handläggare i arbetsmiljöfrågor.  
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