
Kartlägg konsekvenserna

vid alla förändringar i företagets verksam-
het är arbetsgivaren skyldig att göra en skri"lig risk-
bedömning – helt enkelt en analys av vilka negativa 
konsekvenser förändringarna kan medföra. Det gäller 
vid till exempel nya arbetssätt, omorganisationer, om-
läggning av arbetstid, nya kompetenskrav eller roller 
eller ombyggnation av lokaler.

Det handlar om att säkra såväl kvaliteten som 
medarbetarnas välmående, anser Sagari Zingmark, 
beteendevetare på Previa. 

– Precis som ISO-systemen är processer för att 
säkerställa en god kvalitet på tjänster och produkter, 
är riskbedömningar ett sätt att säkra en god arbets-
miljö för personalen. En klok arbetsgivare har insikt i 
att välmående medarbetare presterar bättre. Riskbe-
dömningen är ett sätt att stanna upp och tillsammans 
reflektera över vad besluten kan medföra för persona-
len, säger Sagari Zingmark. 

Företagshälsovården kan hjälpa till att identifiera 
och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organi-
sation, produktivitet och hälsa.

– Det Previa gör är att undersöka och bedöma 
de fysiska och psykiska riskerna, att föreslå åtgärder 
och medverka vid genomförandet, berättar Sagari 
Zingmark.

vid en förestående förändring är det första 
arbetsgivaren bör göra att tillsätta en arbetsgrupp. 
Gruppen bör bestå av en arbetsgivarrepresentant med 
beslutsbefogenheter, eventuell HR-ansvarig, skydds-
ombud, gärna ytterligare någon representant från den 
berörda arbetsplatsen eller enheten samt en represen-
tant från företagshälsovården. 

Enligt Johan Lindberg, arbetsmiljöingenjör på  
Previa som arbetar med riskbedömning, är det viktigt 
att gruppen tillsätts utifrån erfarenhet och kunskap. 

Inför alla omorganisationer är det viktigt att bedöma såväl psykosociala  
som fysiska risker. Det gäller inte minst vid nedskärningar som kan få stora 
konsekvenser i en organisation.  text kristina grandin 
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– En förändring pågår under en lång tid och änd-

rar karaktär. Därför är det av stor vikt att arbetsgrup-
pen följer processen med ett vakande öga, menar han.

riskbedömningen genomförs i fyra steg. Grup-
pens första uppgi" är att precisera förändringen och 
att klargöra på vilket sätt den kan bidra till att uppnå 
de fördelar företaget e"ersträvar. Frågor gruppen bör 
ställa sig är: Vad består förändringarna av? Var ska de 
genomföras? Vilka individer eller grupper berörs?

Steg två är att kartlägga och bedöma riskerna. Är 
de allvarliga eller inte? Vilken påverkan har de? En 
bantad organisation kan till exempel utsättas för ökad 
stress, vilket ökar risken för ohälsa. Exempel på om-
råden arbetsgruppen bör analysera är: arbetsinnehåll 
och krav, gemenskap och socialt stöd, utbildnings-
behov och kompetensförlust samt lokal- och teknik-
förändringar.

– En grupp som företaget särskilt behöver upp-
märksamma, och som vissa företag glömmer, är de 
som ska vara kvar. Dessa medarbetare ska eventuellt 
axla samma kravbörda som tidigare men med färre 
personer – samtidigt som de kanske känner skuld för 
att de får vara kvar. En av arbetsgivarens viktigaste 
uppgi"er är att hjälpa medarbetarna att prioritera 
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läs mer om 

RISKBEDÖMNING 

arbetsuppgi"erna och att stärka teamen, säger Sagari 
Zingmark. 

Tredje steget är att planera och genomföra åtgär-
derna. Samtliga åtgärder måste vara kopplade till 
riskerna och ska dokumenteras i en handlingsplan.

I steg fyra ska förändringsarbetet följas upp. Det 
som inte fungerat bra ska förbättras. 

Företag som inte lägger tillräckligt med tid på 
förändringsarbetet kan få bakslag senare i processen. 
Men om omställningen genomförs på ett kontrollerat, 
medvetet sätt kan förändringen också innebära möj-
ligheter för företaget med en mer effektiv organisa-
tion och nöjda medarbetare. 


