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Planera och genomföra en 
Ergonomi-SAM process

”Huret”

Upplägg

• Bakgrund riskhanteringsprocessen

• Principer för lyckade processer
• Hur man som ergonom kan stötta kunderna i riskhanteringsprocessen (fokus 

belastningsergonomi). 

• Metoder som stöttar hela riskhanteringsprocessen
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Bakgrund - riskhanteringsprocessen

Figur inspirerad from Nunes & Simões-Marques (2012), återfinns i avhandlingen: Eliasson, 2020. 
Ergonomists’ risk assessments: From guesstimates to strategic approaches. http://uu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1437252&dswid=7420
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Ref: De Kok J, Vroonhof P, Snijders J, et al. Work-related MSDs: prevalence, costs and demographics in the EU. https://osha.europa.eu/en/publications/work-related-musculoskeletal-disordersprevalence-
costs-and-demographics-eu/view: European Agency for Safety and Health at Work, 2019.
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• Brister i riskbedömning och förebyggande praxis
• Brist på inkludering av psykosociala risker som en del av 

riskbedömning (för belastningsbesvär)

Ref: Crawford J, Davis A. Work-related musculoskeletal disorders: why are they still so prevalent? 
Evidence from a literature review. European Agency for Safety and Health at Work, 2020.

Målet….

Förebygga ohälsa  genom goda arbetsmiljöer
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Bakgrund 
Typer av  riskbedömningsuppdrag 

• Riskbedömning före/efter förändring av arbetsstation/uppgift 
(grupp,organisation) 

• Övergripande riskbedömning för bedömning av om 
belastningsbesvär är relaterade till arbetet (grupp, organisation)

• Riskbedömning i samband med rehabärende (individ) 

• Riskbedömning före/efter förändring av arbetsstation/uppgift 
(grupp,organisation) 

•Övergripande riskbedömning för bedömning av om 
belastningsbesvär är relaterade till arbetet (grupp, 
organisation)

• Riskbedömning i samband med rehabärende (individ) 
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HUR ???? 
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Har vi risk för belastningsbesvär 
bland vår personal? 

Kan du riskbedöma?
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Principer för en lyckad process: 

1) Säkerställ engagemang från 
stakeholders

Kontaktperson mycket viktig!

2) Förstå situationen

 arbetsuppgifterna
 organisationen
 målbild?
 hur ska de använda 
bedömningen?



2022-01-11

HUR?

”Start-möte”

• Lära känna företaget (om nytt)

• Gå igenom processen/uppdraget
• Vilken info finns?
• Skapa gemensam bild över vad som ska göras.
• Kontaktperson och ”projektgrupp”. 
• Sätt tider och avstämningspunkter 

• Information till arbetstagarna

• Titta på arbetet
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3) Involvera andra i riskbedömningen.
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KONTEXT

Ref:Macdonald W, Oakman J. Requirements for more effective prevention of work-related
musculoskeletal disorders. BMC Musculoskeletal Disorders 2015;16(1):1-9.
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Involvera arbetstagarna
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Avstämning riskbedömning = 
startmöte åtgärdsarbete

4) Involvera andra vid framtagandet av  
åtgärdsförslag.  
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Åtgärder

• Åtgärdstrappan
• Åtgärda exponeringen först
• ”Anpassa arbetet för 

arbetstagaren” 
(Ergonomiprincip)
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5) Prioritera åtgärdsförslagen i en 
handlingsplan

Vilka utvärderingsparametrar? 

6) Genomför utvärdering/uppföljning

Principer för en lyckad process: 

1) Säkerställ engagemang från stakeholders
Kontaktperson

2) Förstå situationen
Arbetsorganisationen, kontexten, deras målbild osv

3) Involvera andra i riskbedömningen
 Arbetstagarnas upplevelser

4) Involvera andra vid framtagandet av åtgärdsförslag
Arbeta/diskutera med andra, vad är rimligt?

5) Prioritera åtgärdsförslagen i en handlingsplan
Åtgärdstrappan

6) Genomför utvärdering/uppföljning
Tidsbestäm
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Typer av  riskbedömningsuppdrag 

• Riskbedömning före/efter förändring av arbetsstation/uppgift 
(grupp,organisation) 

• Övergripande riskbedömning för bedömning av om 
belastningsbesvär är relaterade till arbetet (grupp, organisation)

• (Riskbedömning i samband med rehabärende (individ –
arbetsanpassning)

Syfte: Riskbedömning före/efter 
förändring av arbetsstation/uppgift

• Välj en eller flera metoder (observations, tekniska mätningar) för att bedöma 
alla biomekaniska riskkällor som är lämpliga utifrån uppgiften som ska 
bedömas. 

• Implementera metoden korrekt
• Tolka och kommunicera resultat korrekt – tydliggör att den diagnostiserade 

risknivån endast är kopplad till den bedömda arbetsuppgiftens biomekaniska 
exponeringen så det är inte en tillförlitlig indikator på arbetstagarnas totala risk 
för belastningsbesvär
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Syfte: Övergripande riskbedömning för 
bedömning av om belastningsbesvär är 
relaterade till arbetet

• Anta ett hollistiskt angreppsätt i riskbedömningen genom att  väga in 
såväl biomekaniska som psykosociala faktorer, 

• där du t.ex. kan komplettera den biomekaniska bedömningen med intervjuer 
eller frågeformulär som är avsedda att bedöma för det mer psykosociala 
faktorerna 

Metoder som stöttar hela 
riskhanteringsprocessen

• APHIRM  - A Participative Hazard Identification 
and Risk Management toolkit for improving the risk management of 
musculoskeletal disorders 

(https://www.aphirm.org.au/)

• RAMP - Risk management Assessment tool for Manual handling 
Proactively

(https://www.ramp.proj.kth.se/se/ramp-risk-management-assessment-tool-for-manual-handling-proactively-
1.730128)
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Metodtips…


