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Bilaga 
 
Blankett för riskbedömning 
 
1. Riskbedömare 
Förnamn och efternamn        Personnummer 
                  

Adress 
                  

Telefonnummer  E-post 
                  

 
Befattning/funktion 
                  

 
 
A. Precisera den planerade ändringen 
 
1. Vad består ändringarna av? 
Exempel: Personalneddragning, Produktionsförändring, Förändrade arbetstider, 
Utökat arbetsinnehåll, Nya arbetslag eller gruppsammansättningar, Ändrade 
arbetsuppgifter, Nybyggnation/lokalbyten, Ändringar i befintliga lokaler, Förändrad 
arbetsutrustning, Nya kemiska produkter, Ny ventilation etc. 
 
Beskriv de ändringar som planeras: 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

2. Var ska ändringarna genomföras: 
Exempel: Avdelning 32, Konferensverksamheten, Missionsföreningen etc.  
                  
                  
                  
                  
                  

3. Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna? 
Exempel: Fem arbetstagare på dagen och två på natten samt fyra arbetsledare. 
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B. Gör riskbedömningen 
 
När man preciserat ändringarna och vet vilka arbetstagare som kommer att beröras 
av förändringen, ska man bedöma vilka risker för ohälsa och olycksfall som 
ändringarna kan medföra för berörda arbetstagare.  
 
Bedömningen kan behöva göras både på grupp- och individnivå. Den ska omfatta 
såväl fysiska som sociala och psykologiska risker. Nedan ges exempel på sådant 
som kan innebära risker för ohälsa och olycksfall:  

• Stor arbetsmängd 
• Tidspress 
• Svåra/komplicerade arbetsuppgifter 
• Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande 
• Otydlig organisation 
• Brister i samarbetet 
• Ensamarbete 
• Våld och hot 
• Otydliga arbetsuppgifter 
• Arbete från höjd 
• Hantering av farliga ämnen 
• Dåligt anpassade arbetslokaler 
• Ensidigt upprepat arbete 
• Ändrad arbetsutrustning 
• Buller och vibrationer 
• Blöta skräpiga golv 
• Hård vind 
• Passerande trafik 
• Liten arbetsmängd 

 
Skriv ner riskerna och om de bedöms som allvarliga eller inte allvarliga.  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
C. Åtgärda 
 
Åtgärda omgående de risker som kommit fram.  
 
Vilka är ansvariga för att åtgärderna blir gjorda: 
   Risk 1    Risk 2    Risk 3       
                  
 Åtgärd:                 
 Namn:                 
 Underskrift:                 
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De åtgärder som inte vidtas omedelbart ska skrivas ned i en handlingsplan som 
anger:  

• Vilka åtgärder som ska genomföras 
• När åtgärderna ska vara genomförda 
• Vem som ska se till att åtgärderna genomförs 

 
Handlingsplan 
 
Åtgärd 
                  
                  
                  

 
Tidpunkt för genomförande  Ansvarig för genomförande 
                  

 
Åtgärd 
                  
                  
                  

 
Tidpunkt för genomförande  Ansvarig för genomförande 
                  

 
Utlåtande från arbetstagare och skyddsombud 
 
Åtgärd/åtgärder föreslagna av arbetstagare och skyddsombud 
                  
                  
                  

 
Tidpunkt för genomförande  Ansvarig för genomförande 
                  

 
 
 
Underskrifter 
 
Berörda arbetstagare:  Berörda skyddsombud: 
 
_________________  __________________ 
 
_________________  __________________ 
 
_________________ 
 
_________________ 
 
_________________ 


