
Är arbetet stressande eller
tempot ryckigt?

Är kraven i arbetet 
rimliga?

Kan personalen påverka sitt
arbete?

Får personalen regelbundet
information om företagets
resultat och vad som är på
gång?

Fungerar relationerna inom
företaget bra?

Är företagskulturen bra?

Får personalen 
stimulans i jobbet?

Har någon tungt eller ensi-
digt arbete?

Behöver allmän- eller
arbetsplatsbelysningen för-
bättras?

CHECKLISTA OM DE VIKTIGASTE
ARBETSMILJÖFRÅGORNA

Checklistan används vid en skyddsrond och fylls i t ex
av företagsledaren och skyddsombud tillsammans (eller
annan anställd om skyddsombud saknas). Kanske kom-
mer ni på annat som är viktigt i er arbetsmiljö och läg-
ger till det eller väljer att stryka frågor som inte passar
er. Ni får själva bedöma hur stora problemen är (kryssa i
kolumnerna ”Acceptabelt/inget problem”, ”kan bli bätt-
re” eller ”måste förbättras”.) Skriv ner vad ni ska göra
för att minska problemet, vem ansvarar för att det blir
gjort och när ska det vara klart. Följ upp att det ni
bestämt också blir gjort.

Datum

Företag

Deltagare

Acceptabelt/  Kan bli   Måste  Vad ska göras?  Vem  När ska 
Inget bättre  förbättras ansvarar? det vara
problem klart?

Trivsel och arbetsklimat

Fysiska och kemiska risker

Telefon 08 -402 02 20



Finns störande bländning
eller reflexer från lampor
eller fönster?

Är temperaturen lagom
eller drar det?

Behöver ventilationen för-
bättras?

Har maskinerna de skydd
som behövs?

Sker transporterna säkert?

Är kemiska produkter
märkta och finns varuin-
formationsblad?

Finns risk för inandning av
eller hudkontakt med häl-
sofarliga ämnen?

Är ljudnivån för hög?

Vibrerar arbetsredskap eller
annat?

Arbetslokaler och personal-
utrymmen: Finns det till-
räckligt med plats och är
utformningen bra?

Är det städat och välord-
nat?

Finns utrymningsplaner
och tränas utrymning (vid
brand)?

Första hjälpen: Finns
utrustning och några som
vet vad man gör?

Övrigt?

Acceptabelt/  Kan bli   Måste  Vad ska göras?  Vem  När ska 
Inget bättre  förbättras ansvarar? det vara
problem klart?

Övrigt
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