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Undersöka arbetsmiljön 

 

Syfte  

Att vi i vår verksamhet identifierar och undersöker arbetsmiljörisker. 

 

Definitioner 

Undersöka arbetsmiljön innebär metoder och rutiner för att regelbundet, vid behov samt vid 
förändringar i verksamheten undersöka arbetsmiljön utifrån de arbetsmiljöfaktorer som kan vara, 
eller innehåller riskkällor. Följande arbetsmiljöfaktorer ska tex. uppmärksammas i vår verksamhet där 
de är relevanta: 

• Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer, tex arbetsbelastning och flexibilitet. 

• Bilkörning 

• Truckkörning 

• Varierande arbete 

• Kemikaliehantering 

• Ergonomi 

 

Rutin 

Skyddsronder 

Årligen genomför vi skyddsronder internt (kvartal 1), samt försöker få tillgång till att vara med på 
våra kunders skyddsronder.  Medverkande på dessa är ev. skyddsombud samt representanter från 
arbetstagarna. Ansvarig chef tar initiativ till respektive rond och som stöd används prevents 
checklistor ”Allmän skyddsrond kontor” och ”Bemanning och uthyrning”. Utifrån checklistorna 
hanteras brister och risker enligt rutinerna för riskbedömning och handlingsplaner.  Se dokument 
”Riskbedöma, vidta åtgärder och handlingsplan”. 

 

Medarbetarsamtal 

Årligen under kvartal ett ska respektive chef ha medarbetarsamtal med sina respektive medarbetare. 
Ämnen som ska beröras är bland annat: arbetsbelastning, handlingsutrymme, kompetens, 
återkoppling och utvecklingsområden. Uppföljning av samtalet ska ske efter överenskommelse. 
Chefen ansvarar för att uppföljningen genomförs.  

 

Avstämningar 

Ansvarig chef ska löpande ha dialog med sina medarbetare. Om det framkommer brister i 
arbetsmiljön är det respektive chef som ansvarar för att vidta åtgärder.  

 

Medarbetarenkät 

2020 och jämna år framöver har vi som mål att genomföra en medarbetarenkät. Frågorna utgår från 
samma innehåll som medarbetarsamtalen. Genom medarbetarenkäten får medarbetarna möjlighet 
att anonymt ge en bild av, samt ge förslag på förbättringar. Ansvarig för att enkäten skickas ut är HR-
chef. 
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Avdelningsmöten 

Intern personal har ett gemensamt möte en gång varannan månad. Sammankallande är 
regioncheferna som håller i mötet. På mötet är en återkommande punkt är arbetsmiljön, både 
internt, och hos våra kunder. Aktuella frågor, Förändringar och tillbud diskuteras.  

 

Riktade undersökningar 

I samband med skyddsronder, vid behov och vid uppstart av nya kunder riktade undersökningar 
enligt nedan: 

 

Vad ska undersökas? Vem ansvarar? Hur?  

Inomhusklimat Regionchef Checklista ”Allmän skyddsrond kontor” 

Arbetsmiljön hos kunder Konsultchef Checklista ”Bemanning och uthyrning” 

   

   

 

Vid behov kan även andra riktade undersökningar genomföras. Dessa kan utgå ifrån information som 
framkommit om problem eller brister i arbetsmiljön vid tex. medarbetarsamtal eller skyddsronder. 
Om intern personal saknar kompetensen för att genomföra dessa undersökningar, kontaktas 
företagshälsovården.   

 

Ohälsa och sjukfrånvaro 

Årligen under kvartal 1 går HR, regionchefer och skyddsombud igenom sjukfrånvaron från tidigare år 
för att undersöka orsakerna och om frånvaron är arbetsrelaterad. Utifrån resultatet kan vidare 
undersökning av arbetsmiljön ske.  

 

Förändringar i verksamheten 

Vid planeringen av större förändringar, ska de risker som förändringen kan medföra undersökas. 
därefter ska en riskbedömning genomföras med utgångspunkt i ovan nämnda undersökning.  
 

Instruktion/Blanketter/checklistor 

Checklista ”Allmän skyddsrond kontor” 

Checklista ”Bemanning och uthyrning” 

Prevents övriga checklistor.  


