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Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige grundades 1983.

MEDLEMMAR
EHSS hade 348 medlemmar 2018-12-31 vilket innebär en ökning med 11 personer i jämförelse
med 2017-12-31. Medlemsavgiften är oförändrad sedan 2017 och uppgår till 375 SEK/år för
ordinarie medlemmar samt 175 SEK/år för student- och seniormedlemmar.
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• Belastningsergonomi: Jane Ahlin och Carl Lind
• Ljus och belysning: Susanne Glimne och Hillevi Hemphälä
• Människa – systeminteraktion: Mathias Stavervik och Carina Rislund

STYRELSENS ARBETE UNDER 2018
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 12 möten under året, varav 10 i form av telefonmöten. Två fysiska möten har
genomförts. Ett endagsmöte i Stockholm den 15 april i samband med årsmötet på
Arbetsmiljöverkets huvudkontor i Stockholm, samt ett två-dagars möte 7-8 oktober i
konferenslokalen på fartyget M/S Birka, Stockholm. Telefonmötena sker ungefär en gång per
månad.

Aktiviteter
• I anslutning till årsmötet 16 april genomfördes ett välbesökt heldagsseminarium på
Arbetsmiljöverkets huvudkontor i Stockholm på temat Alla kan och vill skapa en bra
arbetsmiljö. Representanter från Arbetsmiljöverket berättade om sitt tillsyns- och
utvecklingsarbete. Dagen avslutades med en workshop där det diskuterades och
reflekterades över en jämställd arbetsmiljö. Dagens seminarier samt förtäring var
kostnadsfritt för medlemmar. Under dagen gjordes intervjuer med föredragshållare och
besökare som eftersändes i en podcast som finns tillgänglig på hemsidan.
• EHSS har arrangerat två frukostseminarier i Stockholm. Dessa har spelats in och finns
tillgängliga på medlemssidorna vilket är uppskattat.
• EHSS Facebook-grupp har fortsatt god aktivitet. Det är många medlemmar som gör
inlägg, sprider information och ställer frågor. Gruppen har 513 medlemmar, vilket är 27
fler jämfört med 2017.
• EHSS har även en Linkedin-grupp på nätet.

Vid det fysiska styrelsemötet i november togs beslut att arbeta med temaområden för att bättre
kunna bevaka fler delar inom området ergonomi och human factors. Arbetet är fortfarande i sin
linda och under hösten 2018 har följande områden att arbetat vidare med, utöver de befintliga
nätverkens områden, framkommit: kognitiv ergonomi, design, tillgänglighet, jämställdhet och
genusfrågor.
Arbetet är inspirerat av den internationella organisationen IEA:s arbete med tekniska
kommittéer.

EHSS nätverk
SNiS (Synergonomiskt Nätverk i Sverige) arrangerade ett seminarium under 2018 i Stockholm. I
november beslutade sammankallande för SNiS, Anki Nyström och Per Nylén, att nätverket inte
längre ska ingå i EHSS utan arbeta i egen regi.

BEN (Belastningsergonomiskt nätverk). Olle Janzon från EHSS styrelse är sammankallande.
Under året hölls inga medlemsaktiviteter.

REN (Röstergonomiskt nätverk) har fortsatt att formatera och utveckla sig. Tillsammans med
Göran M Hägg från EHSS styrelse har det planerats aktiviteter för medlemmarna. Flera
logopeder från nätverket har valt att bli medlemmar i EHSS.

EHSS studentpris 2018
Vinnare av EHSS studentpris 2018 blev Amanda Lövgren och Madeleine Sjödin från KTH.
Examensarbetet Lean-orienterat förändringsarbete i handeln undersöker effekterna av ett leanorienterat förändringsarbete på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön utifrån en fallstudie i
tre butiker i Västsverige. En representant för det vinnande bidraget erbjuds att delta som
Sveriges kandidat till det nordiska studentpriset i samband med NES-konferensen. Eftersom
NES 2018 på Island ställdes in erbjöds studenterna i stället att presentera sitt arbete vid IEA:s
konferens i Florens, men tackade nej. Sverige hade därför ingen nominerad kandidat till det
nordiska priset som sedan vanns av en norsk student, tävlande för Danmark.
Medlemsstipendium
EHSS delar ut två medlemsstipendier per år, ett i maj och ett i november. Årets första
medlemsstipendiat hade sökt för att delta på NES-konferensen på Island som ställdes in. Det
andra medlemsstipendiet har tilldelats Annika Mattus Tufvesson på A-Ergonomi som kommer
att delta på NES-konferensen 2019 i Helsingör.

NES
Under 2018 har Danmark haft ordförandeskapet för NES och representerats av Kasper Edwards.
Hanna Skoog Rowa, är kassör och Jane Ahlin är EHSS representant. NES styrelse har haft två
fysiska möten. Årets första möte hölls i Köpenhamn i februari. Det andra mötet hölls i anslutning
till IEA:s konferens i Florens, som ersatte det planerade mötet på Island. Utöver detta har NES
styrelse hållit sex telefonmöten.
IEA
EHSS är, tillsammans med de övriga fyra nordiska Ergonomi- och Human Factorsföreningar i
NES, medlem i IEA. NES är en av de största medlemsföreningarna i IEA. NES ordförande, Kasper
Edwards deltog 2018 vid IEA:s årsmöte.

SIS – Swedish Standards Institute
EHSS fortsätter att vara delaktiga i arbetet med standardutveckling genom att medverka i
tekniska kommittén för ergonomi (SIS/TK380). Jane Ahlin och Carl Lind ingår i arbetsgruppen
för belastningsergonomi (AG 1), Mathias Stavervik och Carina Rislund i arbetsgruppen för
ergonomi vid människa-systeminteraktion (AG 2), och Susanne Glimne och Hillevi Hemphälä
ingår i arbetsgruppen för ljus och belysning (AG3).
Varje arbetsgrupp har i regel två fysiska möten varje år. Representanterna i de olika
arbetsgrupperna håller styrelsen informerade kring vad som händer genom en stående punkt på
dagordningen vid EHSS styrelsemön.
EHSS hemsida
Hemsidan är en viktig kommunikationskanal och den uppdateras regelbundet av
webbredaktörerna Mathias Stavervik och Göran M Hägg. Kort information till medlemmarna
skickas ofta ut via mail av kommunikatör Olle Janzon och sprids via Facebook och Linkedin med
hänvisning till hemsidan.
EHSS-Nytt
EHSS-Nytt utkommer fyra gånger per år och distribueras med e-post. Redaktör under 2018 var
Cecilia Österman.
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