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Ett hållbart arbetsliv – SAM-Ergo
• Nationell inspektionsaktivitet 

2018- mars 2021
‒ Däckfirmor
‒ Lokalvård
‒ Huvudkontoren för stora 

sverigeföretag (däckfirmor och 
lokalvård)

‒ Elektriker
‒ Måleribranschen
‒ Detaljhandeln

Fokusområde: E-handel
• Nationell inspektionsaktivitet 

2019-2022
‒ E-handlare
‒ Transportföretag
‒ Utlämningsställen
‒ Paketterminaler

Presentatör
Presentationsanteckningar
2019: Huvudkontoren inspekteras för att förstärka det som fungerat bra och få till bestående förbättringar på företagens alla arbetsställen i landet avseende det som fungerat mindre bra. 

http://www.av.se/


Däckbranschen

• Har investerat i tekniska hjälpmedel de senaste 10 åren.
• Större förståelse för och kunskaper om arbetsmiljöarbete, t ex riskbedömningar.
• Riskbedömningar på belastningsergonomi har förbättrats de senaste åren.
• OBS, viktigt med introduktion för tillfällig personal vid ”däckbytarsäsong”.

http://www.av.se/


Lokalvård

• Skillnader kvinnor-män (män putsar fönster och kör städmaskiner).
• Många utländska arbetstagare (språkförbistring).
• Jobbar oftast in raster.
• Sällan arbete fram till pension – byter jobb bl a pga belastningsskaderisk.
• Ingen/dålig dokumentation av SAM i mindre företag.
• Många tunga lyft av städutrustning.
• Varierande kvalitet på riskbedömningar av belastningsergonomi.
• Arbetsgivaren måste sätta tydliga gränser för belastningsergonomiska belastningar 

hos kund, t ex kasta sopor i hög container, sortering, kemikaliehantering.

http://www.av.se/


Goda exempel - lokalvård

En region i södra Sverige som tidigare hade mycket ergonomiska 
belastningsproblem.
• Riskbedömde hela verksamheten (post, vaktmästeri, patienttransport, 

avfallshantering, lokalvård).
• Införde 5 dagars introduktion.
• Decentraliserade arbetsansvaret (max 13 arbetstagare per chef)
• Tog bort uppgiften ”sängstäd”, lade ut den på entreprenad.

http://www.av.se/


Fler goda exempel - lokalvård

• Lokalvårdare har fått provstäda fyra olika golv inför bygge av nytt sjukhus, för att se 
vilket golv som är bäst att städa. Det nya sjukhuset ska använda ”bästa” golvet.

• Lokalvårdare upplevde flera brister på förskola (för låga skohyllor, tunga mattor att 
dra ut). Riskbedömning och ändring inför nya förskolor som ska byggas i 
kommunen.

http://www.av.se/


Elektriker

• Få belastningsergonomiska riskbedömningar i ”fält”.
• Finns flertal hjälpmedel vid lyft, transport.

http://www.av.se/


Måleribranschen

• Tajta tidsplaner och stress för de målare som arbetar på byggen.
• Många tunga lyft, men ganska bra på att köpa in hjälpmedel.
• Ensidiga, repetitiva arbetsuppgifter för målare vid nybyggnation.
• Några arbetsgivaren har gått över till 6 kg färgburk istället för 10 kg.
• Ofta sämre (eller ingen riskbedömning) hos mindre företag.
• Rikstäckande företag god kännedom om SAM-ergo, ofta bra lokal riskbedömning-

handlingsplan.

http://www.av.se/


Detaljhandeln

• Vanligt med webbutbildningar i ergonomi…utan praktiska övningar.
• Överlag bra avseende rotation, ergonomi inkl belysning i kassan.
• Men, vissa butiker 
‒ brister i kunskaper kring kassaergonomi: kassaskärm inte höj-/sänkbar, blank skärm, 

reflekterande belysning.
‒ Svårt att få till rotation, medarbetare vill inte gå ut ”på golvet”.

• Kan skilja stort mellan butiker inom samma kedja, ingen central, årlig uppföljning.
• Nya kassor med sämre ergonomi.

http://www.av.se/


E-handel

• Många brister! (8 av 10)
• SAM-rutiner saknas, även kunskaper om SAM
• Arbetsgivare och arbetstagare saknar kunskap om belastningsergonomi
• Riskbedömning saknas
• Tidspress - stress
• Tunga lyft
• Otympliga paket
• Trånga utrymmen

http://www.av.se/


Sammanfattning

• Belastningsergonomi sällan en naturlig del av SAM i mindre organisationer

• Bristande undersökningar och riskbedömningar

• Bristande kunskaper
• Trånga utrymmen
• Hjälpmedel saknas, används inte, är inte anpassade

http://www.av.se/
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