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Beslut är taget på JM mars 2017
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Johan Skoglund VD

Beslut att JM inför skyddsglasögon 

som en del av den obligatoriska 

skyddsutrustning från och med 

1 januari 2018

Styrgrupp Arbetsmiljö



Vilka gäller beslutet för?

 ALLA som befinner sig på en JM byggarbetsplats ska 

använda skyddsglasögon som en del av den 

obligatoriska skyddsutrustning.

 ALLA som utför ett bygg- och anläggningsarbete åt JM 

koncern ska använda skyddsglasögon som en del av den 

obligatoriska skyddsutrustningen.
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Varför inför JM skyddsglasögon som 

obligatorisk skyddsutrustning?
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 Statistiken i BIA-systemet säger att det är för 

många som skadar sina ögon. 40 av 89 skador 

hade kunnat förhindras om man hade haft rätt 

skyddsglasögon.

 Vi vet att vi har ett stort mörkertal som inte syns i 

statistiken.

 Alla ska komma hem – hela!



ARBETSMILJÖLAGEN

kapitel 3 Allmänna skyldigheter
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2a §

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller 

föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda 

arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och 

vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan 

vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

2 §

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 

att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt 

ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall 

ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall 

undanröjs.



ARBETSMILJÖLAGEN

kapitel 3 Allmänna skyldigheter
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4 §

Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i 

genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma 

en god arbetsmiljö. Han ska följa givna föreskrifter samt 

använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i 

övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.



Målet med införandet av skyddsglasögon
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MÅL:

Att få bort antalet olyckor med ögonskador

MÄTAS:

Utgå från BIA-systemet och kontinuerligt 

följa statistiken om antalet olyckor med 

ögonskador.



Hur har vi gjort på JM!
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PROVA SJÄLV 

+

INFORMATION

 Alla JMs skyddsombud har varit testpersoner för 

skyddsglasögon.

 JM har lagt stor vikt vid att alla ska få prova sina egna 

skyddsglasögon, för att få den bästa passformen.

 JMs leverantör av oslipade skyddsglasögon har åkt ut till alla JM 

koncerns byggarbetsplatser för utprovning.

 JM har försökt att ge så mycket information som möjligt till alla 

anställda på JM koncernen för att man ska förstå beslutet.



Slipade skyddsglasögon

• På JM kommer de som spenderar mycket tid i 

produktion att få ta ut ett par slipade 

skyddsglasögon om man har det behovet.

• De har på arbetstid fått åka till vår leverantör 

för slipade skyddsglasögon för att få hjälp att 

prova ut ett par.
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JMs Arbetsmiljöapp
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För att få vistas på JMs byggarbetsplatser 

så ska du ha gjort JMs Arbetsmiljöapp och 

fått godkänt och då också ett klistermärke 

på din hjälm.

Appen är uppdaterad med frågor om 

skyddsglasögon och du måste ha dem på 

dig när du går ut på JMs byggarbetsplats 

från den 1 januari 2018.



Godkänt skydd klass F1
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Slipade skyddsglasögon 
Synsam

Oslipade skyddsglasögon 
Procurator

Solglas skyddsglasögon 
Procurator

Läsglasögon (+1,5-2,5) 

skyddsglasögon Procurator

Skyddsglasögon ovanpå 

egna glasögon Procurator
Visir på hjälm
Procurator

Gula glas 
Procurator

Slipade skyddsglasögon

fotokromatiskt glas 

(solglas)
Synsam

Korgglasögon
Procurator

Godkänt skydd för dina ögon ska ha 

klassning F1 eller bättre. Det står på 

glaset vilken klassning 

skyddsglasögat har.



INFORMATION FRÅN JM
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Från och med den 1 januari 2018: 

Ska ALLA bära skyddsglasögon som en del av 

den obligatoriska skyddsutrustning på JMs 

byggarbetsplatser eller vid utförande av bygg- och 

anläggningsarbeten för JM.

JMs Allmänna ordnings- och skyddsregler gäller: 

”Person som bryter mot dessa regler får en tillsägelse och möjlighet att förbättra 

sitt beteende. Vid upprepade eller allvarliga förseelser kommer personen att 

avvisas från arbetsplatsen och arbetsrättsliga och/eller kontraktsmässiga 

åtgärder tillämpas.” 

Har du frågor angående ovanstående vänligen kontakta din kontaktperson på 

JM eller maila arbetsmiljo@jm.se.

mailto:arbetsmiljo@jm.se


På JM jobbar vi säkert eller inte alls!
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