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EU-Osha utförde ett treårigt arbetsmiljööversiktsprojekt om arbetsrelaterade
belastningsbesvär1. Syftet var att undersöka de
problem som är kopplade till arbetsrelaterade
belastningsbesvär och de därmed förknippade
politiska åtgärderna, förbättra vår förståelse
av detta ämne och fastställa effektiva sätt
att förebygga dem. Projektet tittade också

på arbetsplatsåtgärder som hjälper till att
förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär
och hantera kroniska belastningsbesvär,
däribland genom att stödja arbetstagarnas
återgång till arbete och rehabilitering.
Arbetsmiljööversynsprojektet är inriktat
på beslutsfattares och forskares behov och
kompletterar denna kampanj.
2
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1. Inledning
Alla tjänar på en bra hantering av
arbetsmiljörisker: arbetstagare, företag
och samhälle. Detta bygger på en stark
förebyggande kultur – vilket betyder att
arbetsgivare och chefer förbinder sig till att
förebygga risker och uppmuntra arbetstagarna
att delta i arbetsmiljöarbetet. Om alla aktivt
deltar i arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats
blir företagen mer konkurrenskraftiga – till
exempel genom minskad sjukfrånvaro, ökad
produktivitet och genom att arbetet blir mer
hållbart.

2000 och 2007 – så varför behöver vi ha en ny
kampanj om samma ämne? Arbetsrelaterade
belastningsbesvär påverkar arbetstagare i
alla åldrar och i alla typer av yrken, så denna
kampanj är relevant för många. Att förhindra
att människor utsätts för riskfaktorer som
bidrar till arbetsrelaterade belastningsbesvär
är viktigt för arbetets hållbarhet, i
synnerhet mot bakgrund av en åldrande
arbetsstyrka och det politiska målet att öka
sysselsättningen bland äldre åldersgrupper.
Problemets omfattning och den tid det tar
att göra förändringar på arbetsplatsnivå är
tvingande skäl till att återkomma till detta
centrala arbetsmiljöämne nu.

Den här broschyren är en inledande
vägledning till 2020–2022 års kampanj på
temat ”Friska arbetsplatser belastar rätt”
som Europeiska arbetsmiljöbyrån
(EU-Osha) organiserar. Kampanjen avser att
öka medvetenheten om arbetsrelaterade
belastningsbesvär och vikten av att förebygga
dem. Syftet är att uppmuntra arbetsgivare,
arbetstagare och andra intressenter till att
samarbeta för att förebygga belastningsbesvär.

Nya bevis om inverkan av ett stillasittande
arbete på människors hälsa har riktat
uppmärksamheten på arbetsställningar (i
synnerhet att sitta och arbeta med datorer)
och bristen på fysisk aktivitet på arbetsplatsen.
Långvarigt sittande förekommer i många typer
av arbetssituationer, från industriarbete vid
löpande band till kassapersonal i snabbköp
och datorarbete. Den här kampanjen kommer
att öka medvetenheten om vikten av att
förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär
som orsakas av långvarigt stillasittande.

Kampanjen visar hur risker som inte helt
kan förhindras åtminstone kan kontrolleras.
Den förklarar hur man med hjälp av tidiga
åtgärder kan förhindra att de arbetsrelaterade
belastningsbesvär som uppstår blir kroniska.
Dessutom förklarar den hur arbetsmiljöarbetet
kan hjälpa arbetstagare som redan lider av
kroniska belastningsbesvär att permanent
återgå till arbetet.

Kampanjen visar hur arbetsrelaterade
belastningsbesvär, trots deras komplexitet,
kan åtgärdas på samma sätt som vilket annat
arbetsmiljöproblem som helst. Företagen får
verktyg och det stöd de behöver för att hantera
belastningsbesvären på ett systematiskt
sätt: praktiska tips och vägledning med
audiovisuellt material, samt exempel på god
praxis och fallstudier. All denna information
och mer därtill finns att tillgå på kampanjens
webbplats (https://healthy-workplaces.eu/sv),
inklusive en ny databas med relevanta resurser.

Kampanjen ökar också medvetenheten om de
många riskfaktorerna för belastningsbesvär –
fysiska, organisatoriska, psykosociala,
sociodemografiska och individuella – och
behovet av att utveckla förebyggande
strategier som tar hänsyn till alla faktorer.
EU-Osha har redan haft två kampanjer om
arbetsrelaterade belastningsbesvär – åren
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1.1. Vad är problemet?
Miljoner arbetstagare i Europa lider av
arbetsrelaterade belastningsbesvär. Trots
betydande ansträngningar för att förebygga
dem förblir de det vanligaste arbetsrelaterade
hälsoproblemet i Europa. I Eurostats
arbetskraftsundersökning från 2013 avslöjades
att av alla arbetstagare som nämnde att de
hade lidit av något (fysiskt eller psykiskt)
arbetsrelaterat hälsoproblem under de senaste
tolv månaderna rapporterade 60 procent
att deras allvarligaste hälsoproblem var en
belastningsbesvärsrelaterad åkomma2. Det
andra vanligaste fastställda hälsoproblemet
(som nämndes av 16 procent) var stress,
depression eller ångest.

Dessa siffror bygger på den europeiska
undersökningen om arbetsvillkor (EWCS), som
fann att omkring tre av fem arbetstagare i EU
rapporterade att de led av belastningsbesvär
(se figuren nedan)3. Den vanligaste typen
av belastningsbesvär som rapporteras av
arbetstagare är ryggvärk och muskelsmärtor
i de övre extremiteterna (43 procent
respektive 41 procent). Muskelsmärtor i nedre
extremiteter rapporteras mer sällan (29 procent
år 2015).

Hälsoproblem upplevda av arbetstagare i EU under de senaste tolv månaderna, EU-28, 2015

27 %
Inga hälsoproblem
Endast andra hälsoproblem

43 %
14 %

Endast belastningsbesvär
Belastningsbesvär och andra
hälsoproblem

15 %

Källa: Panteia, på grundval av den sjätte EWCS, 2015.
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Mikroföretag och småföretag är särskilt
utsatta för följderna av arbetsrelaterade
belastningsbesvär, eftersom de ofta har mindre
kunskap om hur man kan arbeta förebyggande
än större företag. Enligt EU-Oshas europeiska

företagsundersökning av nya och framväxande
risker (Esener) är mikroföretag mycket mindre
benägna att utföra riskbedömningar än andra
företag, något som är avgörande för möjligheten
att framgångsrikt åtgärda arbetsmiljöproblem5.

1.2. Vad är arbetsrelaterade belastningsbesvär?
De flesta arbetsrelaterade belastningsbesvär
är kumulativa besvär som uppstår till
exempel på grund av upprepad exponering
för högintensiva belastningar över en
längre tidsperiod. Arbetsrelaterade
belastningsbesvär kan dock också vara
akuta skador, såsom benbrott, som inträffar
i samband med en olycka. Dessa besvär
påverkar främst ryggen, nacken, axlarna

och de övre extremiteterna men kan också
påverka de nedre extremiteterna. En del
arbetsrelaterade belastningsbesvär, såsom
karpaltunnelsyndrom i handleden, är specifika
på grund av deras väldefinierade tecken och
symptom. Andra är icke-specifika, eftersom
det förekommer värk eller obehagskänsla utan
tydliga bevis på någon särskild sjukdom7.

Varför är arbetsrelaterade belastningsbesvär ett problem?4
• Arbetsrelaterade
belastningsbesvär är
en källa till oro inte
bara på grund av deras
följder för enskilda
arbetstagares hälsa utan
också på grund av deras
inverkan på företag och
länders ekonomier.

• Arbetsrelaterade
belastningsbesvär är en
av de vanligaste orsakerna
till funktionsnedsättning
och sjukfrånvaro
och är de vanligast
förekommande erkända
arbetssjukdomarna i länder
såsom Frankrike, Italien,
Lettland och Spanien.
5

• Arbetstagare med
belastningsbesvär
brukar oftare vara
frånvarande från arbetet.
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De olika typerna av arbetsrelaterade belastningsbesvär som
arbetstagare utsätts för inbegriper följande:
Ryggvärk och smärta
i nacken är några av de
vanligaste tillstånden.

Ledbesvär kan orsakas av
slitage eller sjukdom, eller av
arbetsolyckor.

Muskelskador kan
orsakas av ansträngande
eller repetitivt arbete.

Skelettbesvär orsakas
vanligen av en arbetsolycka,
som när det gäller brutna ben.

Kroppskarta som visar de delar av kroppen som oftast påverkas av belastningsbesvär

Nacke
Axlar
Bröstrygg
Armbågar
Ländrygg
Handleder/Händer
Höfter/lår
Knän

Anklar/Fötter

Källa: EU-Osha8.

6
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Arbetsrelaterade belastningsbesvär är funktionsnedsättningar i
kroppsstrukturer som muskler, leder, senor, ligament, nerver, skelett och den
lokala blodcirkulationen. De orsakas eller förvärras främst av arbete och av
effekter i den närmiljö där arbetet utförs6.
7
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Arbetstagare med belastningsbesvär finner
ofta att deras dagliga aktiviteter påverkas inte
bara av själva belastningsbesvären utan också
av förknippade hälsoproblem. Förutom smärta
kan människor som lider av belastningsbesvär
lida av ångest, sömnproblem och allmän
trötthet. I längden kan det vara så att de inte
kan fortsätta med sitt nuvarande arbete eller
ett liknande arbete.

Olika grupper av faktorer kan bidra till
arbetsrelaterade belastningsbesvär, bland
annat fysiska och biomekaniska faktorer,
organisatoriska och psykosociala faktorer
samt individuella faktorer. Dessa kan verka
oberoende av varandra eller i kombination9.
Psykosociala risker och arbetsrelaterad stress
kan också spela en roll när akut smärta övergår
i kronisk smärta10. Utsatthet för en kombination
av riskfaktorer bör övervägas vid utvärdering
av arbetsrelaterade belastningsbesvär.

Faktorer som eventuellt bidrar till utvecklingen av arbetsrelaterade belastningsbesvär

Typ av faktor

Exempel

Fysisk

• Lyfta, bära, skjuta på eller dra laster eller använda verktyg
• Repetitiva eller kraftfulla rörelser
• Långvarig fysisk ansträngning
• Obekväma och statiska arbetsställningar (t.ex.
långvarigt sittande eller stående, knäböjande,
att hålla händerna över axelnivå)
• Hand- och armvibration eller helkroppsvibration
• Kyla eller för hög värme
• Höga bullernivåer som orsakar spänningar i kroppen
• Dåligt planerade arbetsstationer och
dålig utformning av arbetsplatsen

Organisatorisk
och psykosocial

• Krävande arbete, tung arbetsbörda
• Lång arbetstid
• Brist på pauser eller möjligheter att ändra arbetsställningen
• Brist på kontroll över arbetsuppgifter och arbetsbörda
• Otydliga/motstridiga roller
• Repetitivt, monotont arbete i snabb takt
• Brist på stöd från kollegor och/eller arbetsledare

Individuell

• Tidigare sjukdomshistoria
• Fysisk kapacitet
• Ålder
• Fetma/övervikt
• Rökning

8
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1.3. Varför prioriteras förebyggande av arbetsrelaterade
belastningsbesvär så högt?
Att förebygga arbetsrelaterade
belastnings-besvär för att förbättra
arbetstagarnas hälsa och välbefinnande
har satts upp som en prioritering i EU:s
samtliga arbetsmiljöstrategier sedan 2002.
Europeiska kommissionen betonade nyligen
att belastningsbesvär fortfarande är ”en av de
mest allvarliga och utbredda arbetsrelaterade
sjukdomarna”. De förhindrar att miljontals
arbetstagare i EU behåller sin arbetsförmåga
livet ut och medför ”stora kostnader för
individer, företag och samhället i stort”11.
Investeringar i förebyggande av arbetsrelaterade
belastningsbesvär kommer att förbättra
arbetstagarnas hälso- och karriärutsikter, öka
företagens konkurrenskraft och gynna de
nationella hälso- och sjukvårdssystemen.

En ny rapport från EU-Osha tar upp denna fråga
genom att analysera effekterna av faktorer såsom
digitalisering och ny teknik, brist på lämplig
arbetsorganisation och/eller arbetsutformning,
förändringar i arbetskraftsdemografin och
inverkan av psykosociala riskfaktorer14.
Sådana framväxande problem leder till att
nya riskfaktorer uppstår och negativt påverkar
åtgärder avsedda att förebygga arbetsrelaterade
belastningsbesvär. I EU:s strategiska ram för
arbetsmiljö 2014–2020 betonas vikten av
insatser för att åtgärda framväxande risker15.
Att förhindra arbetsrelaterade
belastnings-besvär prioriteras dessutom
inte bara på arbetsmiljöområdet utan också
på andra politikområden. Ett växande
antal människor lever med kroniska
belastningsbesvär allt eftersom Europas
befolkning åldras. Ett effektivt samarbete
mellan intressenter från olika politikområden
– utbildning, folkhälsa, industripolitik och
jämställdhet – om hur man ska främja
arbetstagarnas muskel- och skeletthälsa skulle
kunna bidra till att uppnå målsättningarna med
smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Europa.

Trots lagar om förhindrande av
arbets-relaterade belastningsbesvär – och
europeiska och nationella myndigheters och
företags ansträngningar – har dessa besvär
endast blivit något mindre vanliga under
senare år13. Då uppstår frågan ”Vilka är luckorna
i de nuvarande strategierna för förebyggande
och riskbedömning?”

Inverkan av belastningsbesvär på företag12
Frånvaro
Frånvaro från arbetet på grund av belastningsbesvär svarar för en hög andel av de förlorade
arbetsdagarna i EU:s medlemsstater. År 2015
rapporterade över hälften (53 procent) av
arbetstagarna med belastningsbesvär (inklusive
de som hade andra hälsoproblem) att de varit
frånvarande från arbetet under föregående
år, vilket är betydligt högre än andelen för
arbetstagare utan hälsoproblem (32 procent).
Arbetstagare med belastningsbesvär är också i
genomsnitt mer benägna att vara frånvarande
under längre tidsperioder.
Sjuknärvaro
Att uppleva smärta på arbetet som en följd av
belastningsbesvär påverkar sannolikt förmåga

och produktivitet. År 2015 arbetade arbetstagare
med belastningsbesvär (inklusive de som led
av andra hälsoproblem) mycket oftare när de
var sjuka än arbetstagare utan hälsoproblem –
29 procent jämfört med 9 procent.
Att få sjuk- eller aktivitetsersättning
Arbetstagare med belastningsbesvär är mer
benägna än arbetstagare utan belastningsbesvär
att tro att de inte kommer att kunna utföra
samma arbete vid 60 års ålder. Mer exakt tror en
tredjedel av arbetstagare med belastningsbesvär
(inklusive de som lider av andra hälsoproblem)
att de inte kommer att kunna fortsätta med sitt
arbete till dess att de är 60.
9
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Fallstudie
Programmet TMS Pros – Frankrike
Programmet, som upprättades 2014,
ger skräddarsydd hjälp åt företag för att
förebygga belastningsbesvär. Företag
med färre än 50 anställda kan ansöka om
medfinansiering på 70 procent för att utbilda
en intern projektledare i förebyggande av
belastningsbesvär och/eller för att beställa en
belastningsbesvärsstudie eller handlingsplan
för belastningsbesvär, samt få medfinansiering
på 50 procent för att köpa utrustning för att
genomföra planen.

• En tydlig steg-för-steg-strategi.
• Hantering av processen genom webbplatsen.
• Skräddarsytt stöd.
• Ekonomiskt stöd.
Totalt deltog 110 företag i tävlingen Trophées
TMS Pros 2018, och sju vann priser16.
Föregående tävlingsår (2016)17 fick daghemmet
Stenger Bachmann ett pris för företag med
färre än 50 anställda. Dess projektinitiativ var
att minska den belastningsbesvärsrelaterade
frånvaron, förbättra arbetsmiljön genom
att omorganisera arbetsplatserna, minska
de direkta kostnaderna kopplade till
belastningsbesvär och förhindra att
belastningsbesvär uppkommer hos de anställda.

Omkring 7 000 av de 8 000 företag som
programmet riktade sig till hade påbörjat det i
slutet av 2017. Totalt hade 1 600 nått det slutliga
utvärderingsstadiet och påvisat tillräcklig
kompetens för att hantera sitt eget program för
förebyggande av belastningsbesvär.

©iStockphoto / zoranm

Förutom stödet från ett nätverk av regionalkontor med expertis i att förebygga
belastningsbesvär bidrog följande inslag till
initiativets framgångar:

Mer information om programmet TMS Pros
finns att tillgå på franska på https://tmspros.fr.

10
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2. Förhindra och hantera arbetsrelaterade
belastningsbesvär
2.1. Att samarbeta för att förhindra arbetsrelaterade belastningsbesvär
Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2020–
2022 kommer inte bara att öka medvetenheten
om arbetsrelaterade belastningsbesvär
och dessas negativa inverkan på enskilda
personer, på företag och på samhället, utan
kommer också att främja att arbetsgivare och
arbetstagare samarbetar för att förebygga
belastningsbesvär på arbetsplatsen.

Samarbete mellan arbetsgivare, chefer och
arbetstagare skapar en gemensam förståelse
för frågan och leder till varaktiga förbättringar.
Arbetstagardeltagande kan leda till ett mer
öppet samtal om hälsoproblem, inklusive
belastningsbesvär, samt att säkerställa att
effektiva förebyggande åtgärder vidtas18.

Att prata om belastningsbesvär på arbetsplatsen
För en del människor är belastningsbesvär ett mycket personligt problem
som de sällan diskuterar. Att undvika
att prata om sina problem kan leda till
att besvären blir värre eller till och med
kroniska, vilket i slutändan är till nackdel
för arbetstagaren.
Det är därför viktigt att uppmuntra
arbetstagare att prata öppet
och så tidigt som möjligt om
belastningsbesvär på arbetsplatsen.
Om arbetstagarna känner sig mer
bekväma med att diskutera sin fysiska
hälsa är de mer benägna att ta hand om
sig och tidigt få stöd och behandling19.

”Inom ramen för sina skyldigheter
skall arbetsgivaren vidta tillräckliga
åtgärder till skydd för arbetstagarnas
säkerhet och hälsa, inbegripet
förebyggande av risker i arbetet och
tillhandahållande av information och
utbildning samt iordningställande
av erforderlig organisation och
nödvändiga resurser.”

EU-Oshas samtalsöppnare för
arbetsplatsdiskussioner om
belastningsbesvär kan användas för
att underlätta gruppdiskussioner på
arbetsplatsen eller vid utbildning.
Verktyget innehåller vägledning för
chefer och anställda om kommunikation
kring belastningsbesvär20.

Artikel 6 i ramdirektivet om arbetsmiljö21
11
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2.2. Lagar om arbetsrelaterade belastningsbesvär
Arbetsrelaterade belastningsbesvär omfattas
av ramdirektivet om arbetsmiljö, som syftar till
att skydda arbetstagare från arbetsrelaterade
risker i allmänhet och fastställer arbetsgivarens
ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö.
En del belastningsbesvärsrelaterade risker
hanteras genom särskilda direktiv, främst
direktivet om manuell hantering av laster,

direktivet om arbete vid bildskärm och
direktivet om vibrationer. Direktivet om
användning av arbetsutrustning tar upp de
arbetsställningar som arbetstagarna intar när
de använder arbetsutrustning och tydliggör att
arbetsgivare måste ta hänsyn till ergonomiska
principer för att uppfylla minimikraven för
arbetsmiljö.

Några centrala EU-direktiv
Direktiv 89/391/EEG – ramdirektivet om arbetsmiljö
av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas
säkerhet och hälsa i arbetet - nedan kallat ramdirektivet
Direktiv 90/269/EEG – direktivet om manuell hantering av laster
av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering
av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen
Direktiv 2002/44/EG – vibrationsdirektivet
av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering
för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet
Direktiv 90/270/EEG – direktivet om arbete vid bildskärm
av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm
Direktiv 2009/104/EG – direktivet om användning av arbetsutrustning
av den 16 september 2009 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares
användning av arbetsutrustning i arbetet
Direktiv 2006/42/EG – maskindirektivet
av den 17 maj 2006 om maskiner, avseende den fria rörligheten på marknaden för maskiner och
skydd för arbetstagare och konsumenter som använder sådana maskiner.
Det finns också direktiv och förordningar som gäller arbetsplatskrav, personlig skyddsutrustning
och organisering av arbetstid.
Du kan få veta mer på https://osha.europa.eu/sv/safety-and-health-legislation
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2.3. Åtgärda arbetsrelaterade belastningsbesvär
Precis som med andra arbetsmiljöproblem
är belastningsbesvär möjliga att förebygga
och möjliga att hantera. De kan åtgärdas
genom användning av en integrerad
hanteringsstrategi – på grundval av
principerna i ramdirektivet om arbetsmiljö –
och genom att främja en förebyggandekultur
där både arbetsgivare och arbetstagare
deltar22. Lagstiftningen på både EU- och
medlemsstatsnivå klargör att riskbedömning
på arbetsplatsen är en grundläggande
förutsättning för att förebyggande ska lyckas.

• Utarbeta en handlingsplan där de
åtgärder som bör vidtas förtecknas, i
rangordning, för att förhindra eller minimera
arbetsrelaterade belastningsbesvär, med
angivande av vem som bör vidta varje
åtgärd samt hur och när detta ska ske.
Åtgärderna bör bygga på de allmänna
principerna för förebyggande (se nedan).

För de flesta organisationer, i synnerhet
mikro- och småföretag, hjälper det att dela
upp riskbedömningen av arbetsplatsen i olika
steg. En riskbedömning för arbetsrelaterade
belastningsbesvär bör innefatta följande:

4. Revidera och uppdatera
riskbedömningen regelbundet.

3. Genomför och övervaka de
överenskomna förebyggande
åtgärderna och skyddsåtgärderna.

Förebyggande åtgärder avsedda att
eliminera belastningsbesvär genom
utformningslösningar, såsom ändringar
av arbetsplatsens utformning eller
utformningen av arbetsutrustningen och
arbetsprocesserna, bör prioriteras högst. Om
ett belastningsbesvär inte kan elimineras helt
fastställer lagstiftningen en särskild hierarki
av förebyggande åtgärder som arbetsgivare
måste följa enligt lag23.

1. Förberedelser:
• Bestäm vem som ska leda processen och
hur och när arbetstagarna och/eller deras
representanter ska rådfrågas och informeras.
• Granska tillgängliga resurser, såsom
information om arbetsrelaterade
belastningsbesvär som redan finns
att tillgå på företaget (olycks- och
sjukdomsregister, klagomål, frånvaro).

Kampanjen försöker öka medvetenheten
om åtgärder och initiativ som använder en
delaktighetsstrategi (dvs. låter arbetstagarna
delta i förebyggandet och hanteringen
av arbetsrelaterade belastningsbesvär)
och uppmuntrar till en god muskeloch skeletthälsa på arbetsplatsen (t.ex.
genom hälsofrämjande verksamheter på
arbetsplatsnivå).

• Utarbeta en plan och fördela resurser.
2. Riskbedömning av arbetsplatsen:
• Fastställ riskfaktorer för belastningsbesvär
på arbetsplatsen (fysiska,
organisatoriska, psykosociala och
individuella) (se tabell på sidan 8).
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De allmänna principerna för förebyggande och exempel på
åtgärder24 för att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär
• Undvik riskerna:

• Anpassa arbetet till den
tekniska utvecklingen:

–– Automatisera lyft och transporter.
–– Håll dig à jour med nya hjälpmedel
och mer ergonomisk(a) anordningar,
verktyg och utrustning.

–– Eliminera risker genom utformningslösningar (”ergonomisk utformning”),
arbetsplatsutformning och
utformning av arbetsutrustning
och arbetsprocesser.

–– Se till att arbetstagarna hålls à jour
med tekniken så att de bibehåller sin
kompetens och sitt självförtroende.

–– Planera arbetet så att repetitivt
arbete, långvarigt arbete i
besvärliga ställningar eller
långvarigt stillasittande undviks.

• Ersätt det som är farligt med det
som är säkert eller mindre farligt:
–– Ersätt manuell hantering av (tunga)
laster med mekanisk hantering.

• Bekämpa riskerna vid källan:
–– Minska höjden på lyft.

• Utarbeta en enhetlig policy för
förebyggande som omfattar teknik,
arbetsorganisation, arbetsförhållanden,
sociala relationer och arbetsmiljö.

–– Åtgärda organisatoriska problem
(t.ex. arbeta i par, förändra
arbetsmönster).

• Genomför gemensamma åtgärder först:
• Anpassa arbetet till individen:
–– Prioritera greppsäkra handtag hellre än
glidsäkra handskar, mindre belastning
per lyft hellre än ryggstödsbälten (stöd
för ländryggen) eller handledsstöd,
och färre arbetsuppgifter som kräver
att arbetstagarna sitter på huk eller
knäböjer hellre än knäskydd.

–– Utforma arbetsplatsen så att det
finns tillräckligt med utrymme
för att arbetstagarna ska kunna
inta korrekt arbetsställning.
–– Välj justerbara stolar och skrivbord
(t.ex. höj- och sänkbara skrivbord
som gör det möjligt för arbetstagarna
att varva sittande med stående).

• Erbjud bra träning och
instruktioner för arbetstagarna:

–– Möjliggör variation i hur
arbetsuppgifterna utförs.

–– Tillhandahåll praktisk träning
om korrekt användning av
arbetsutrustning (lyftanordningar,
stolar, möbler), hur man organiserar
arbetet och arbetsstationen
ergonomiskt sett, och säkra
arbetsställningar (sittande, stående).

–– Möjliggör raster.
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Eftersom arbetsrelaterade belastningsbesvär
orsakas av flera olika faktorer är det bäst att
använda en kombinationsstrategi för att
åtgärda dem. Om ett företag till exempel
behöver minska belastningsbesvär kopplade
till stillasittande arbete, kommer detta
sannolikt att inbegripa åtgärder inriktade
på 1) arbetsplatsen (t.ex. ergonomiska
möbler), 2) arbetsorganisationen (t.ex.
variation av arbetsuppgifterna där sittande
arbetsställningar varvas med stående),
3) psykosociala faktorer (t.ex. främjande av
arbetsautonomi) och 4) arbetstagarna (t.ex.
erbjuda utbildning om bra arbetsställningar).
Denna typ av åtgärder kommer att ha större
inverkan på arbetstagarnas muskel- och
skeletthälsa än åtgärder som endast är
inriktade på en enda riskfaktor.

Sittande på arbetet – praktiska lösningar
Många arbeten i dag kännetecknas av
fysisk inaktivitet och långa perioder av
oavbrutet sittande25, vilket ökar risken för
belastningsbesvär och andra hälsoproblem,
såsom diabetes och fetma26.

• behovet av att ta raster,

Bra arbetsplatsutformning, främjande av fysisk
aktivitet och täta byten av arbetsställning krävs
för att förhindra påfrestningar förknippade
med stillasittande arbete. Det är viktigt att öka
medvetenheten om

• de positiva effekterna av att organisera
arbetet med dessa saker i åtanke.

• värdet av att införliva någon form av
fysisk aktivitet och flexibilitets- eller
styrkeövningar i arbetsdagen,

Arbetsgivare och arbetstagare bör också vara
medvetna om att det är mycket viktigt att
hålla sig fysiskt aktiv även när man lider av
belastningsbesvärsrelaterad smärta.

• fördelarna med att alternera sittande
och stående arbetsställningar,
15
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Fallstudie
Arbetsorienterad rehabilitering för frisörer
I Finland har arbetsorienterade medicinska
rehabiliteringskurser enligt uppgift hjälpt
frisörer med en historia av kronisk nack- och
axelvärk eller ryggvärk. Kurserna var en del
av en kombinerad strategi som inkluderade
medicinskt stöd och sjukgymnastik. De var
inriktade på förändringar i
•
•
•
•
•

De frisörer som deltog rapporterade färre
fysiska och psykiska påfrestningar, mindre
smärta i nacke och axlar, mindre ryggvärk och
färre läkarbesök på grund av belastningsbesvär
efter rehabiliteringen. De nämnde att
användningen av nya arbetstekniker, att de
ofta använde sig av en stol, motionsraster
och större möjligheter att slappna av under
arbetsdagen alla hade varit användbara.

arbetsteknik,
subjektivt välbefinnande,
fysisk och muskulär kapacitet,
uppfattad arbetsförmåga,
utformning av arbetsplatser/verktyg.

Källa: ergoHair28.

För att utföra ändamålsenlig riskbedömning
och förebyggande av risker måste
arbetsgivarna hålla sig och sina arbetstagare
väl informerade och utbildade. Som en del
av kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv
2020–2022 har EU-Osha skapat en ny databas
med praktiskt material, inklusive användbara
verktyg, vägledning och exempel på god
praxis. Genom att sprida information om
verktyg och vägledning avser EU-Osha att

stödja riskbedömningar av arbetsmiljön. Gå
till avdelningen Verktyg och publikationer på
kampanjens webbplats (https://healthyworkplaces.eu/sv/tools-and-publications) för
att se vad som finns att tillgå.
Andra resurser – såsom OiRA (Online
interactive Risk Assessment Tool)27 – kan
erbjuda stöd till mikro- och småföretag samt till
företrädare för arbetstagarna.
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2.4. Tidiga åtgärder och återgång till arbete
Den höga andelen arbetsrelaterade
belastningsbesvär betonar vikten av att vidta
åtgärder för att förhindra att de uppstår eller
förekommer. Om någon trots det skulle utveckla
belastningsbesvär kan enkla åtgärder – såsom
att erbjuda professionellt stöd och justera
arbetsmiljön så snart som symtomen uppstår
– betydligt minska risken för att arbetstagaren
kommer att vara långvarigt frånvarande
från arbetet29. Tidiga åtgärder kan förhindra
och minska frånvaron och leda till verkliga
besparingar för hälso- och sjukvården och för
de sociala trygghetssystemen i samhället.

besvär, såsom artros, kan enkla åtgärder ofta
göra det möjligt för en person att fortsätta
arbeta och se till att arbetet inte förvärrar
besväret33.

Att på ett ändamålsenligt sätt hantera
belastningsbesvär kräver en samordnad insats:
arbetstagaren, sjuk- och hälsovården och
arbetsgivaren bör alla vara inriktade på att
hjälpa personen att återgå till arbetet eller bli
kvar på arbetet30.
Om tidiga åtgärder på arbetsplatsen ska
lyckas behöver arbetstagarna uppmuntras
till att prata med sin arbetsgivare om
belastningsbesvär. God kommunikation är
nyckeln till att fastställa den enskildes behov,
finna lämpliga lösningar och förhindra att
akuta arbetsrelaterade belastningsbesvär
blir kroniska32. Åtgärder kan sedan vidtas för
att adressera orsaken och vid behov justera
arbetsuppgifterna. För icke-arbetsrelaterade

Denna kampanj kommer att tillhandahålla
bevis och exempel som visar att tidiga
åtgärder och effektiv rehabilitering efter ett
belastningsbesvär inte bara är möjliga utan
också framgångsrika. Den kommer också
att tillhandahålla resurser för att främja
god kommunikation om belastningsbesvär
mellan arbetstagare och deras arbetsgivare38.
Dessutom kommer den att främja en
systematisk och multidimensionell
strategi för tidiga åtgärder och återgång
till arbete, däribland samordning mellan
hälso- och sjukvårdens tjänster och de
sociala tjänsterna, arbetsförmedlingar,
arbetsmiljöförsäkringsbolag och andra
relevanta tjänster, för att stödja arbetstagare
och arbetsgivare.

Kvinnor som arbetade på en liten dansk
förskola led av många arbetsrelaterade
belastningsbesvär. För att förhindra att
man förlorade äldre, erfarna arbetstagare
genomförde förskolan en åtgärd som
omfattade individuella råd från en
arbetsterapeut, tidig tillgång till sjukgymnastik
för en lägre kostnad och ergonomiska
förbättringar i arbetstagarens arbete.
Fördelarna var att arbetsvillkoren blev mer

hållbara, att belastningsbesvären minskade
och att man kunde behålla erfarenheten på
arbetsplatsen. Framgångsfaktorerna var bland
annat stödet från fackföreningar och externa
experter samt mångfalden av de vidtagna
åtgärderna. Att förändra arbetstagarnas
beteendemönster fastställdes som en
utmaning. Åtgärderna var visserligen specifika
för förskolan, men strategin kan överföras till
andra verksamheter31.

Om belastningsbesväret är långvarigt eller
återkommande krävs rehabilitering34, och om
det behövs sjukskrivning bör återgången till
arbete35 hanteras med försiktighet36. Både
forskningsrön och praktisk erfarenhet visar att
arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatsen kan bidra
till att säkerställa att återgången till arbetet är
framgångsrik37.
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Fallstudie
Tidiga hälsovårdsåtgärder – Hospital Clínico San Carlos i Madrid
återhämta sig snabbare. Denna hypotes testades
med en slumpmässig kontrollerad åtgärd i
över 10 000 fall av belastningsbesvärsrelaterad
arbetsoförmåga, med en kontrollgrupp som
fick reguljär vård och en åtgärdsgrupp som
genomgick ett särskilt vårdprogram som
omfattade klinisk hantering av experter,
patientutbildning och stöd för att återgå till
arbetet. Övriga fall fick reguljär vård.

Koalitionen Fit for Work i Spanien utgör ett
exempel på vad ett program för tidiga åtgärder
kan åstadkomma39:
Sedan 2012 har koalitionen stött en gradvis
utbyggnad av kliniker för tidiga åtgärder mot
belastningsbesvär, vilka är huvudorsaken till
tillfällig arbetsoförmåga. I Spanien leder tillfällig
arbetsoförmåga på grund av belastningsbesvär
till nästan 21 miljoner förlorade arbetsdagar
per år, vilket innebär en ekonomisk förlust på
1,7 miljarder euro.

Åtgärden ledde till en i genomsnitt
40-procentig minskning i sjukdagar,
samtidigt som användningen av hälso- och
sjukvårdsresurser minskade med 45 procent
och andelen med permanent arbetsoförmåga
halverades.

©iStockphoto / andresr

Tidiga åtgärder mot detta tillstånd
bygger på idén att det finns en begränsad
tidsram för ingripande då patienter med
belastningsbesvärsrelaterad arbetsoförmåga kan
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2.5. Vissa grupper av arbetstagare är särskilt riskutsatta
Alla arbetstagare måste skyddas i lika hög grad
från de risker som orsakar arbetsrelaterade
belastningsbesvär. På EU-nivå har lagar införts
för att verkställa jämlikhet och förbättra
arbetsmiljön för alla.

repetitiva hand- eller armrörelser, utsatthet
för höga temperaturer, trakasserier eller
mobbning, eller utsatthet för verbala
övergrepp på arbetet samt stress47,
• de sektorer de arbetar i, såsom
byggverksamhet, jordbruk, vård, omsorg och
sociala tjänster, samt hotell och restaurang,

Grupper som är utsatta för särskilt stora
risker kan inbegripa kvinnor41, migrerande
arbetstagare42, äldre arbetstagare43, unga
arbetstagare44 och de som riskerar att utsättas för
diskriminering på arbetet, såsom hbtq-personer
(homosexuella, bisexuella, transsexuella
och intersexpersoner)45, arbetstagare med
funktionsnedsättning, eller arbetstagare som
har en etnisk bakgrund eller minoritetsbakgrund
eller som utsätts för diskriminering på grund av
deras hudfärg eller religion.

• den typ av yrken de oftare har, till exempel
typiska manuella yrken eller yrken som
kräver mindre utbildning (som har en
hög förekomst av belastningsbesvär),
såsom driftsoperatörer, maskinförare
och montörer samt arbetstagare som har
enkla yrken (t.ex. städare, jordbruks- och
fiskeriarbetare, gruv- och byggarbetare,
tillverkningsindustri- och transportarbetare).

En del av dessa grupper av arbetstagare kan
vara utsatta för större risk för att drabbas av
belastningsbesvär på grund av

Dessa arbetstagares särskilda behov och
omständigheter måste hållas i åtanke när man
bedömer belastningsbesvärsrelaterade risker och
fastställer förebyggande åtgärder. Vägledning
om mångfaldsmedveten riskbedömning finns att
tillgå för företag och kommer att marknadsföras
under kampanjens gång48.

• bristande erfarenhet eller utbildning,
• återkommande eller kumulativ exponering
för riskfaktorer kopplade till en högre
förekomst av belastningsbesvär46, såsom

Data på EU-nivå och nationell nivå tyder på att kvinnor, äldre arbetstagare
och mindre utbildade arbetstagare oftare anmäler att de lider av
belastningsbesvär40.
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Fallstudie
Arbetsmiljöverket – Jämställdhetsinspektioner
År 2012, under några veckor som sammanföll
med internationella kvinnodagen den
8 mars, utförde Arbetsmiljöverket ett
antal ”jämställdhetsinspektioner”
som var inriktade på verkställande av
jämställdhet på arbetsplatsen. Sedan dess
har jämställdhetsperspektivet rutinmässigt
införlivats i Arbetsmiljöverkets inspektioner.
Inspektörerna pratar med arbetsgivarna om
hur man kan uppnå en jämställd arbetsmiljö.
Om man till exempel ber en arbetsgivare
tänka på varför fler kvinnor än män har varit
frånvarande från arbetet på grund av sjukdom
kan han eller hon uppmuntras till att åtgärda

bristande jämställdhet i sin handlingsplan för
arbetsmiljö.
Arbetsmiljöverket har gjort en film som tar
upp kvinnors och mäns arbetsmiljöer på en
fiskberedningsfabrik. Filmen visar att männens
uppgifter, såsom tunga lyft och truckkörning,
är varierade och innebär att de rör sig runt
i fabriken. Den visar hur kvinnorna hela tiden
arbetar vid det löpande bandet med repetitivt
arbete i snabb takt med liten variation. Om
arbetet hade organiserats på ett jämställt sätt
skulle de anställda vara friskare och företaget
mer lönsamt.

©iStockphoto / Baloncici

Du kan se filmen här:
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/work-with-the-workenvironment/gender-equality-in-the-work-environment/#4

20

Kampanjguide | Friska arbetsplatser belastar rätt

2.6. Främja en god muskel- och skeletthälsa i ung ålder
Forskningsrönen tyder på att skolbarn
redan i tidig ålder rapporterar att de lider av
belastningsbesvärsrelaterad smärta. Detta
aktualiserar frågan om unga arbetstagare
som kommer till arbetsplatsen med
belastningsbesvär som kan förvärras av
arbetet49. Ungdomar har hela sitt arbetsliv
framför sig. Det är därför viktigt att göra dem
medvetna om problemet på ett så tidigt
stadium som möjligt, vilket är skälet till att
förebyggandet och främjandet av god muskeloch skeletthälsa måste börja i skolan.

att uppmuntra till fysisk aktivitet i och utanför
skolan syftar till att främja god muskel- och
skeletthälsa hos framtida generationer av
arbetstagare. Denna kampanj utgör en
möjlighet till att stödja dessa initiativ och bidra
till att minska riskerna för belastningsbesvär
hos skolbarn och ungdomar som genomgår
yrkesutbildning. EU-Osha avser att ha ett nära
samarbete med den offentliga hälso- och
sjukvårdssektorn- samt utbildningssektorn för
att öka medvetenheten och sprida praktiska
idéer.

©iStockphoto / damircudic

Det ligger i allas intresse att öka medvetenheten om denna fråga så tidigt som möjligt.
Nya utlärningsstilar och utlärningsprogram
som används av hälsovårdsmyndigheter för
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Sittande i skolan
En del människor påstår att skolan
tjänar mindre till att sprida kunskap
och mer till att förbereda barnen inför
ett livslångt sittande. För närvarande
lider omkring 33 procent av barn och
ungdomar av arbetsställningsskador.
Experter har fastställt en koppling mellan
olämpliga stolar, kontinuerligt sittande
och arbetsställningsskador. Därför
rekommenderar de att skolorna anpassar
sina möbler till varje barns längd. Många
skolor har också försökt förhindra barnen
från att ha en hopsjunken hållning genom
att uppmuntra till bra arbetsställningar
och mer fysisk aktivitet.

• Rörligt sittande: främja dynamiskt
sittande, tillhandahålla varierade
sittmöjligheter och förbättra den
ergonomiska utformningen genom att
införa bänktillsatser och kilkuddar.
• Rörlig inlärning: uppgifterna är
utformade för att införliva rörelse
(t.ex. springande diktamen och
matematisk gymnastik).
• Rörelseraster: dessa införlivas i
inlärningsschemat. Aktiviteter
som inbegriper rörelse- och
avslappningsraster alterneras,
och skolgården är uppdelad i
lekzoner och tysta zoner.

Initiativet ”Das bewegte Klassenzimmer”
(det rörliga klassrummet), under ledning av
tyska federala arbetsgruppen för främjande
av god hållning och rörelse på lågstadiet,
visar hur lärande kan kombineras med
rörelse. Strategin är som följer:

©iStockphoto / LightFieldStudios

Mer information finns att tillgå på tyska
på https://www.baua.de/DE/Angebote/
Publikationen/Praxis/A66.html (s. 26–28).
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3. Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2020–2022
3.1. Om kampanjen
Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv
2020–2022 syftar till att öka medvetenheten
om att arbetsrelaterade belastningsbesvär
påverkar alla sektorer och yrken och visa att
de är möjliga att förebygga och möjliga
att hantera. Vi avser att göra detta genom
följande strategiska målsättningar.

För att ge praktiskt stöd till arbetsgivare har
EU-Osha skapat en databas med resurser
och fallstudier rörande belastningsbesvär.
I framtiden kommer vårt samarbete med
Enetosh, det europeiska nätverket för
utbildning och fortbildning i arbetsmiljö,
och utbildningssektorn att leda till ett
kampanjpaket för skolor med användbara
resurser.

1. Öka medvetenheten om vikten och
relevansen av att förebygga arbetsrelaterade
belastningsbesvär genom att tillhandahålla
fakta och siffror om utsatthet för och
konsekvenser av belastningsbesvär.

Vi kommer att samarbeta på nära håll med
vårt nätverk och våra partner för att underlätta
utbytet av erfarenheter och bästa praxis om
belastningsbesvär och se till att kampanjens
budskap når arbetstagare och arbetsgivare, i
synnerhet i mikro- och småföretag. EU-Osha
kommer också att anordna centrala aktiviteter
och evenemang genom hela kampanjen,
såsom priset för goda praktiska lösningar inom
kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv.

2. Främja riskbedömningar och en
proaktiv hantering av arbetsrelaterade
belastningsbesvär genom att ge tillgång till
resurser rörande belastningsbesvär, såsom
verktyg, vägledning och audiovisuella
material.
3. Visa att belastningsbesvär är ett problem
för alla på alla typer av arbetsplatser i
alla sektorer och att de framgångsrikt
kan åtgärdas, bland annat genom att
tillhandahålla exempel på god praxis.

Kampanjen kommer att avslutas med
toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv, som
gör det möjligt för dem som har bidragit
till kampanjen att fira det som uppnåtts.
Toppmötet utgör också en möjlighet till att
fundera över de lärdomar som dragits.

4. Förbättra kunskapen om nya och
framväxande risker och annan utveckling
med avseende på arbetsrelaterade
belastningsbesvär.
5. Öka medvetenheten om vikten av att
återanpassa och behålla arbetstagare med
kroniska belastningsbesvär och hur detta
kan göras i praktiken.
6. Mobilisera och stimulera till effektiva
samarbeten mellan olika intressenter genom
att sammanföra dem och underlätta utbytet
av information, kunskap och god praxis.
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Viktiga datum
Kampanjen inleds
Oktober 2020
Europeiska arbetsmiljöveckor
Oktober 2020, 2021 och 2022
Evenemanget för utbyte av goda praktiska lösningar inom kampanjen för
ett hälsosamt arbetsliv
Oktober 2021
Resultat i tävlingen om priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen för ett
hälsosamt arbetsliv
April 2022
Toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv
November 2022

3.2. Vem kan delta?
Vi uppmanar alla organisationer och
privatpersoner att delta i denna kampanj,
men vi vill särskilt arbeta med följande
grupper av mellanhänder för att sprida
kampanjbudskapet:

• Europeiska icke-statliga organisationer.
• Utbildningssektorn och
utbildningsinstitutioner (på primär-,
sekundär- och tertiärnivå samt
på yrkesutbildningsnivå).

• EU-Oshas kontaktpunkter och deras nätverk.
• Ungdomsorganisationer.
• Arbetsmarknadens parter
(europeiska och nationella).

• Yrkesverksamma inom arbetsmiljöområdet
och deras förbund.

• Branschvisa kommittéer för social dialog.
• Forskningskretsarna för arbetsmiljö.
• Beslutsfattare (europeiska och nationella).
• Yrkesinspektioner och deras förbund.
• Stora företag, sektorsförbund och förbund
för små och medelstora företag.

• Medierna.

• EU-institutionerna och deras nätverk
(Enterprise Europe Network).
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3.3. Hur man engagerar sig
Stöd denna kampanj på följande sätt:

• Delta i Europeiska arbetsmiljöveckan.

• Ordna evenemang och aktiviteter,
t.ex. workshoppar och seminarier,
utbildningskurser och tävlingar.

• Bli en officiell kampanjpartner (öppet
för EU-omfattande eller internationella
organisationer) eller en nationell
kampanjpartner (öppet för organisationer
som är verksamma på nationell nivå).

• Sprid och offentliggör kampanjmaterial.
• Använd och främja de praktiska
verktygen och de andra resurserna för
belastningsbesvär på arbetsplatsen.

• Bli en mediepartner till EU-Osha (öppet för
nationella eller europeiska medieaktörer).
• Håll kontakt och håll dig uppdaterad
om våra aktiviteter och evenemang
genom kampanjwebbplatsen (https://
healthy-workplaces.eu/sv) och våra
sociala mediekanaler – du hittar oss på
Facebook, Twitter och LinkedIn.

• Dela med dig av god praxis för förhindrande
av arbetsrelaterade belastningsbesvär.
• Delta i tävlingen om priset för goda
praktiska lösningar inom kampanjen
för ett hälsosamt arbetsliv.

Varför inte bli en av våra officiella kampanjpartner?
Som tack för att de sprider kampanjens
budskap och stödjer den praktiskt gynnas
våra partner av en framträdande plats på
kampanjens webbplats och får möjlighet att
delta i evenemang för utbyte av god praxis och
får andra möjligheter att nätverka.

Läs mer på kampanjens webbplats (https://
healthy-workplaces.eu/sv/get-involved/
become-campaign-partner).
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3.4. Priset för goda praktiska lösningar inom
kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv
Priset för goda praktiska lösningar inom
kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv
uppmärksammar hållbara och innovativa
strategier för hantering av arbetsmiljöproblem.
På så sätt uppvisas de fördelar företag får med
att anta goda arbetsmiljölösningar.

• Mätbara förbättringar när det gäller
riskförebyggande/minskning av
belastningsbesvär och när det
gäller arbetsmiljön i allmänhet.

Alla typer av organisationer i EU:s medlemsstater, kandidatländer, potentiella
kandidatländer och Eftaländerna är välkomna
att skicka in tävlingsbidrag.

• Åtgärder som är överförbara till andra
organisationer i olika sektorer eller länder.

• Åtgärder som är hållbara på sikt.

EU-Oshas kontaktpunkter samlar in
tävlingsbidrag och nominerar nationella
pristagare för deltagande i den europeiska
tävlingen. Tävlingen om priset för goda
praktiska lösningar inom kampanjen för ett
hälsosamt arbetsliv lanseras vid den officiella
inledningen av kampanjen i oktober 2020.
Vinnarna tillkännages i april 2022 och en
prisutdelning hålls också under kampanjens
sista år, för att hylla deltagarnas insatser.

Bidragen bör visa följande:
• Arbetsgivare och arbetstagare som
samarbetar för att hantera riskerna för
belastningsbesvär på arbetsplatsen och
främja en stark riskförebyggande kultur.
• Framgångsrikt genomförande av åtgärder.
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3.5. Våra partnernätverk
• Mediepartner: EU-Osha stöds av en
exklusiv grupp journalister och redaktörer
runtom i Europa som är intresserade av
att främja arbetsmiljöfrågor. Ledande
europeiska arbetsmiljöpublikationer
stöder kampanjen. I utbyte höjer
mediepartnerskapserbjudandet profilen
på tidskrifterna och gör att partnerna kan
komma i kontakt med EU-Oshas nätverk
och intressenter runtom i Europa.

Våra partnerskap med centrala intressenter är
av avgörande betydelse för våra kampanjers
framgångar. Vi är beroende av stödet från ett
antal partnerskapsnätverk:
• Nationella kontaktpunkter: EU-Oshas
nätverk av kontaktpunkter samordnar
alla kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv
på nationell nivå. Du kan få veta mer om
kontaktpunkterna på kampanjens webbplats
(https://healthy-workplaces.eu/sv/
campaign-partners/national-focal-points).

• Enterprise Europe Network: Detta
nätverk stöder små och medelstora
företag runtom i Europa med att utnyttja
affärsmöjligheter och nya marknader. Till
följd av sitt långvariga samarbete med
EU-Osha har Enterprise Europe Network
ett nätverk av arbetsmiljöambassadörer
i mer än 20 europeiska länder, och
de spelar en aktiv roll med att främja
kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv.

• Arbetsmarknadens parter i
Europa: Arbetsmarknadens parter
representerar arbetstagares och
arbetsgivares intressen på EU-nivå.
• De officiella kampanjpartnerna: Hundra
Europaomfattande och internationella
företag och organisationer stöder
kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv
som kampanjpartner. Du kan läsa mer
om vad det innebär att bli officiell
kampanjpartner på vår webbsida (https://
healthy-workplaces.eu/sv/get-involved/
become-campaign-partner).

• EU-institutionerna och deras
nätverk, framför allt de sittande
ordförandeskapen i Europeiska rådet.
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• Andra EU-organ som har
intresse av kampanjämnet.
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3.6. Mer information och resurser
Besök kampanjens webbplats, där du hittar
ett brett utbud med kampanjmaterial som är
utformat för att hjälpa dig främja och stödja
kampanjen. Några exempel:

• En databas bestående av instrument
och verktyg, audiovisuella material,
fallstudier och andra bra övningsmaterial
på europeisk och nationell nivå.

• Kampanjguiden och en folder om priset
för goda praktiska lösningar inom
kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv.

• Ett uppdaterat OSHwiki-avsnitt om
belastningsbesvär, med särskild
inriktning på verktyg och instrument.

• PowerPoint-presentationer, affischer
och annat kampanjmaterial.

• En serie informationsblad och
infografik om ämnen som har med
belastningsbesvär att göra.

• Kampanjens verktygslåda – råd om
hur du driver din egen kampanj och
resurser som kan hjälpa dig.

• En resurs för att ha gruppdiskussioner
eller ”samtal” om belastningsbesvär
på arbetsplatsen.

• De senaste Napo-filmerna om
belastningsbesvär och Napoutbildningsresurser.

• Sammanfattningar av online-seminarier.
De flesta kampanjresurserna finns att tillgå på
25 språk på https://healthy-workplaces.eu/sv.

• En vägledning om hur man ritar en riskkarta
och om kartläggning av kroppen.

28

Kampanjguide | Friska arbetsplatser belastar rätt

Referenser och noter
1

Resultaten av detta projekt finns att tillgå
på https://osha.europa.eu/sv/themes/
musculoskeletal-disorders/eu-osha-researchactivity-work-related-musculoskeletal-disorders

2

Eurostat, arbetskraftsundersökningens
ad hoc-modul om olycksfall i arbetet och
arbetsrelaterade hälsoproblem, ”Accidents at
work and other work-related health problems”
(2013). Observera att dessa uppgifter gäller
arbetsrelaterade belastningsbesvär.

3

10 Y. Roquelaure, Musculoskeletal disorders
and psychosocial factors at work, Europeiska
fackföreningsinstitutet, 2018, s. 50. Tillgänglig
på: https://www.etui.org/Publications2/
Reports/Musculoskeletal-disordersand-psychosocial-factors-at-work
11 Meddelande från kommissionen till
Europaparlamentet, rådet, Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén samt
Regionkommittén, Säkrare och hälsosammare
arbetsplatser för alla – modernisering av EU:s
lagstiftning och politik på arbetsmiljöområdet,
COM(2017) 12 final. Tillgängligt på https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=
1585301033506&uri=CELEX:52017DC0012

EU-Osha, Work-related musculoskeletal disorders:
prevalence, costs and demographics in the EU,
2019, s. 46. Finns att tillgå på https://osha.europa.
eu/sv/publications/msds-facts-and-figuresoverview-prevalence-costs-and-demographicsmsds-europe/view. Lägg märke till att dessa
uppgifter kommer från den sjätte europeiska
undersökningen om arbetsvillkor (EWCS)
och gäller belastningsbesvär i allmänhet, inte
arbetsrelaterade belastningsbesvär i synnerhet.

4

Ibid., s. 79–96.

5

EU-Osha, ”Sammanfattning. Andra europeiska
företagsundersökningen av nya och framväxande
risker (Esener-2)”, 2015. Tillgänglig på: https://
osha.europa.eu/sv/publications/summarysecond-european-survey-enterprises-newand-emerging-risks-esener-2/view

12 EU-Osha, Work-related musculoskeletal
disorders: prevalence, costs and demographics
in the EU, 2019, s. 91–96. Tillgänglig på: https://
osha.europa.eu/sv/publications/msds-facts-andfigures-overview-prevalence-costs-anddemographics-msds-europe/view
13 Ibid., s. 45.

6

EU-Osha, ”Factsheet 71 – Introduktion till
arbetsrelaterade belastningsbesvär”, 2007.
Tillgänglig på: https://osha.europa.eu/sv/
publications/factsheet-71-introduction-workrelated-musculoskeletal-disorders/view

7

Ibid.

8

EU-Osha, Healthy workers, thriving companies –
a practical guide to wellbeing at work, 2018.
Tillgänglig på https://osha.europa.eu/sv/
publications/healthy-workers-thrivingcompanies-practical-guide-wellbeing-work/view

9

Se not 6.

14 Denna forskningslitteraturöversikt tar upp
frågan ”Varför har vi en fortsatt hög andel
arbetsrelaterade belastningsbesvär trots
EU-omfattande politiska åtgärder, förebyggande
och riskreducering?” EU-Osha, Exploratory
literature review on MSDs (arbetstitel), kommande,
kommer att göras tillgänglig på https://
osha.europa.eu/sv/themes/musculoskeletaldisorders/eu-osha-research-activity-workrelated-musculoskeletal-disorders
15 Meddelande från kommissionen till
Europaparlamentet, rådet, Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén samt
Regionkommittén om EU:s strategiska ram
för arbetsmiljö 2014–2020, COM(2014) 332
final. Tillgängligt på https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN
16 Mer information om tävlingen Trophées TMS
Pros 2018 och de vinnande företagen finns

29

Kampanjguide | Friska arbetsplatser belastar rätt

att tillgå på franska på http://www.ucaplast.
fr/wp-content/uploads/2018/11/BrochureTroph%C3%A9es-TMS-PROS-2018.pdf

särskilda omständigheterna på varje arbetsplats
(och resultatet av riskbedömningarna).
25 D. Commissaris och M. Douwes,
”Recommendations and interventions
to decrease physical inactivity at work”,
OSHwiki, https://oshwiki.eu/wiki/
Recommendations_and_interventions_to_
decrease_physical_inactivity_at_work

17 Mer information om tävlingen Trophées
TMS Pros 2016 finns att tillgå på franska
på https://tmspros.fr/TMSPROS/images/
le-programme/BrochureTrophees.pdf
18 EU-Osha, Arbetstagarmedverkan för bättre
arbetsmiljö – en praktisk vägledning, 2012
(tillgänglig på https://osha.europa.eu/sv/
publications/worker-participation-occupationalsafety-and-health-practical-guide/view), EU-Osha,
Ledningens ledarskap inom arbetsmiljöfrågor –
En praktisk handledning, 2012 (tillgänglig
på https://osha.europa.eu/sv/publications/
management-leadership-occupationalsafety-and-health-practical-guide/view).

26 National Institute for Occupational Safety
and Health (amerikanska arbetsmiljöverket),
”Using Total Worker Health concepts to reduce
the health risks from sedentary work”, 2017.
Tillgänglig på https://www.cdc.gov/niosh/
docs/wp-solutions/2017-131/pdfs/2017-131.
pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2017131
27 Du kan besöka OiRA:s webbplats för att se
vilken hjälp du kan få https://oiraproject.eu/sv

19 A. Woolf, ”Working with rheumatic and
musculoskeletal diseases (RMDs)”, OSHwiki,
https://oshwiki.eu/wiki/Working_with_rheumatic_
and_musculoskeletal_diseases_(RMDs)

28 ergoHair, Musculoskeletal health of hairdressers –
Protection of occupational health and safety at
workplace, 2019, s. 31. Tillgänglig på http://www.
ergohair.eu/wp-content/uploads/ERGOHAIRMEDICAL-REFERENCE-DOCUMENT-2019-ENG.pdf

20 EU-Osha, Conversation starters for
workplace discussions about musculoskeletal
disorders, 2019. Tillgänglig på https://osha.
europa.eu/sv/publications/conversationstarters-workplace-discussions-aboutmusculoskeletal-disorders/view

29 Se not 19.
30 Business in the Community, Musculoskeletal
health in the workplace: A toolkit for employers,
2017. Tillgänglig på https://www.bitc.org.uk/
wp-content/uploads/2019/10/bitc-wellbeingtoolkit-musculoskeletal-mar2017.pdf

21 Rådets direktiv 89/391/EEG (ramdirektivet
om arbetsmiljö). Tillgängligt på: https://
osha.europa.eu/sv/legislation/directives/
the-osh-framework-directive/1
22 G. Zwetsloot and N. Steijger, ”Towards an
occupational safety and health culture,”
OSHwiki, https://oshwiki.eu/wiki/Towards_an_
occupational_safety_and_health_culture

31 EU-Osha, ”Denmark – Never too old for
the kindergarten: Reducing the strain to
retain employees”, 2016. Tillgänglig på:
https://osha.europa.eu/sv/publications/
denmark-never-too-old-kindergartenreducing-strain-retain-employees/view

23 Se not 20.

32 Se not 19.

24 Dessa åtgärder (liksom alla andra åtgärder
som nämns i denna vägledning) utgör
exempel. De flesta skulle kunna anses vara
exempel på ”god praxis” och är därför inte
nödvändigtvis obligatoriska eller relevanta för
alla arbetsplatser. Deras relevans beror på de

33 Ibid.
34 Rehabilitering definieras av
Världshälsoorganisationen (WHO) som en process
för att återupprätta patientens ”optimala fysiska,
sensoriska, intellektuella, psykosociala och

30

Kampanjguide | Friska arbetsplatser belastar rätt

sociala funktionsnivåer”. WHO, ”Rehabilitation”,
2016, http://www.who.int/rehabilitation/en/

msds-facts-and-figures-overview-prevalencecosts-and-demographics-msds-europe/view

35 Återgång till arbete är en samordnad insats
som syftar till att arbetstagare ska stanna kvar
i arbetet och förhindra ett förtida utträde.
Här ingår alla tänkbara åtgärder avsedda att
skydda och främja arbetstagarnas hälsa och
arbetsförmåga, samt ett underlättande av
återanpassningen till arbetsplatsen för den
som drabbats av minskad arbetsförmåga
på grund av skada eller sjukdom. EU-Osha,
Rehabilitering och återgång till arbetet: system
och politiska åtgärder inom EU, 2016. Tillgänglig
på https://osha.europa.eu/sv/publications/
rehabilitation-and-return-work-analysis-reporteu-and-member-states-policies-strategi-1/view

41 Meddelande från kommissionen till
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén samt Regionkommittén
om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö
2014–2020, COM(2014) 332 final (tillgänglig
på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
SV/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN), M. Sverke, H.
Falkenberg, G. Kecklund, L. Magnusson Hanson
och P. Lindfors, Women and men and their working
conditions: The importance of organizational
and psychosocial factors for work-related and
health-related outcomes, Arbetsmiljöverket, 2017
(tillgänglig på https://www.av.se/globalassets/
filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/
women_and_men_and_their_working_
conditions.pdf), EU-Osha, Work-related
musculoskeletal disorders: prevalence, costs and
demographics in the EU, 2019, s. 60–65 (tillgänglig
på https://osha.europa.eu/sv/publications/
msds-facts-and-figures-overview-prevalencecosts-and-demographics-msds-europe/view).

36 Mer information om återgång till arbetet finns
att tillgå på https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_
work_strategies_to_prevent_disability_from_
musculoskeletal_disorders och https://oshwiki.
eu/wiki/Rehabilitation_and_return-to-work_
polices_and_systems_in_European_Countries

42 EU-Osha, Literature study on migrant workers,
2007 (tillgänglig på https://osha.europa.eu/sv/
publications/literature-study-migrant-workers/
view), Europaparlamentet, ”Occupational health
and safety risks for the most vulnerable workers”,
2011 (tillgänglig på https://www.europarl.europa.
eu/thinktank/sv/document.html?reference=IPOLEMPL_ET%282011%29464436).

37 E.-P. Takala och K.-P. Martimo, ”Return
to work strategies to prevent disability
from musculoskeletal disorders”, OSHwiki,
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_
work_strategies_to_prevent_disability_
from_musculoskeletal_disorders
38 EU-Osha, ”Samtalsöppnare för
arbetsplatsdiskussioner om muskuloskeletala
besvär”. Tillgänglig på https://osha.
europa.eu/sv/publications/conversationstarters-workplace-discussions-aboutmusculoskeletal-disorders/view

43 EU-Osha, Work-related musculoskeletal
disorders: prevalence, costs and demographics
in the EU, 2019, s. 62–66. Tillgänglig på https://
osha.europa.eu/sv/publications/msds-factsand-figures-overview-prevalence-costsand-demographics-msds-europe/view

39 Luis Rodriguez-Rodriguez, Lydia Abasolo, Leticia
Leon, Juan A. Jover, ´Early intervention for
musculoskeletal disorders among the working
population´, OSH-wiki, https://oshwiki.eu/
wiki/Early_intervention_for_musculoskeletal_
disorders_among_the_working_population

44 EU-Osha, OSH in figures: Young workers —
Facts and figures, 2007 (tillgänglig på https://osha.
europa.eu/sv/publications/report-osh-figuresyoung-workers-facts-and-figures/view), EU-Osha,
OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders
in the EU — Facts and figures, 2010 (tillgänglig
på https://osha.europa.eu/sv/publications/
osh-figures-work-related-musculoskeletaldisorders-eu-facts-and-figures/view).

40 EU-Osha, Work-related musculoskeletal
disorders: prevalence, costs and demographics
in the EU, 2019, s. 60, 63 och 67. Tillgänglig
på https://osha.europa.eu/sv/publications/

31

Kampanjguide | Friska arbetsplatser belastar rätt

45 Utbredd och bestående arbetslivsdiskriminering
mot hbti-personer har dokumenterats i
vetenskapliga fältstudier, kontrollerade experiment,
akademiska tidskrifter, domstolsmål, statliga och
lokala förvaltningsklagomål, klagomål till lokalt
förankrade organisationer, samt i tidningar, böcker
och andra medier. Se till exempel B. Sears and
C. Mallory, ”Employment discrimination of LGBT
people: Existence and impact”, i C. M. Duffy, Gender
identity and sexual orientation discrimination in the
workplace, 2014 (tillgänglig på https://escholarship.
org/content/qt9qs0n354/qt9qs0n354.pdf), Center
for American Progress, ”Gay and transgender people
face high rates of workplace discrimination and
harassment”, 2011, https://www.americanprogress.
org/issues/lgbt/news/2011/06/02/9872/gay-andtransgender-people-face-high-rates-of-workplacediscrimination-and-harassment/, J. M. Grant, L. A.
Mottet och J. Tanis, Injustice at every turn: A report
of the National Transgender Discrimination Survey,
2011 (tillgänglig på https://static1.squarespace.
com/static/566c7f0c2399a3bdabb57553/t/56
6cbf2c57eb8de92a5392e6/1449967404768/
ntds_full.pdf), E. Ozeren, ”Sexual orientation
discrimination in the workplace: A systematic
review of the literature”, Procedia: Social and
Behavioural Sciences 109, 2014, s. 1203–1215
(tillgänglig på https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S187704281305252X), Y. Y. W.
Chan, A study of occupational health: Disclosing
homosexuality in the workplace, 2016 (tillgänglig
på http://commons.ln.edu.hk/cgi/viewcontent.
cgi?article=1012&context=socsci_fyp), Europeiska
banken för återuppbyggnad och utveckling,
”Sexual orientation and earnings: New evidence
from the UK”, 2016 (tillgänglig på https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3119665),
C. Björkenstam m.fl., ”Is work disability more
common among same-sex than different-sex
married people?”, Epidemiology (Sunnyvale),
6, 2016, s. 242 (tillgänglig på https://www.
omicsonline.org/open-access/is-work-disabilitymore-common-among-samesex-thandifferentsex-marriedpeople-2161-1165-1000242.
php?aid=75240).

https://osha.europa.eu/sv/publications/
msds-facts-and-figures-overview-prevalencecosts-and-demographics-msds-europe/view
47 Förhållandet mellan psykosociala risker
och belastningsbesvär har undersökts av
flera forskare. Se till exempel, Y. Roquelaure,
Musculoskeletal disorders and psychosocial factors
at work, 2018 (tillgänglig på https://www.etui.
org/Publications2/Reports/Musculoskeletaldisorders-and-psychosocial-factors-at-work)
eller A. Ropponen m.fl., ”Physical work load and
psychological stress of daily activities as predictors
of disability pension due to musculoskeletal
disorders”, Scandinavian Journal of Public Health,
42, 2014, s. 370–376 (tillgänglig på https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24608095).
48 Resurser om genusmedveten riskbedömning
inbegriper EU-Osha, ”Factsheet 43 – Att inbegripa
könsrollsfrågorna i riskbedömningen”, 2003
(tillgänglig på https://osha.europa.eu/sv/
publications/factsheet-43-including-genderissues-risk-assessment), EU-Osha, ”Kvinnor och den
åldrande arbetskraften: effekterna för arbetsmiljön”,
2016 (tillgänglig på https://osha.europa.eu/sv/
tools-and-publications/publications/safer-andhealthier-work-any-age-women-and-ageingworkforce-1/view), Arbetsmiljöverket, ”How to
improve the work environment for both women
and men”, 2019 (tillgänglig på https://www.av.se/
globalassets/filer/publikationer/broschyrer/english/
how-can-the-work-environment-be-better-forboth-women-and-men-broschyr-adi-690eng.
pdf), Yrkesinspektörskommitténs arbetsgrupp för
nya och framväxande risker (EMEX), Principles for
labour inspectors with regard to diversity-sensitive risk
assessment, particularly as regards age, gender, and
other demographic characteristics, 2018 (tillgänglig
på https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/
Documents/Attivita-internazionale/Principles-forabour-inspectors-on-diversity-sensitive-RA.pdf).
49 EU-Osha, The ageing workforce: Implications for
occupational safety and health – A research review,
2016, s. 38. Tillgänglig på https://osha.europa.eu/
sites/default/files/publications/documents/The_
ageing_workforce_implications_for_OSH.pdf

46 EU-Osha, Work-related musculoskeletal
disorders: prevalence, costs and demographics
in the EU, 2019. s. 116–118. Tillgänglig på

32

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till
att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och
produktivare plats att arbeta på. EU-Osha inrättades
av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Byrån
genomför undersökningar, tar fram och sprider
tillförlitlig, balanserad och opartisk information om
arbetsmiljöfrågor och arbetar genom ett nätverk av
organisationer över hela Europa för att få till stånd
förbättrade arbetsförhållanden.
EU-Osha driver också kampanjer för ett hälsosamt
arbetsliv, som stöds av EU:s institutioner och de
europeiska arbetsmarknadsparterna och som
samordnas på nationell nivå genom byråns nätverk
av kontaktpunkter. Kampanjen för 2020–2022, Friska
arbetsplatser belastar rätt, har som syfte att höja
medvetenheten om arbetsrelaterade belastningsbesvär
och främja en riskförebyggande kultur.
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