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Systematiskt arbetsmiljöarbete
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Föreskriften om systematiskt arbets-
miljöarbete innebär att arbetsmiljön 
ska hanteras som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten.

Att i det dagliga arbetet uppmärk-
samma och ta hänsyn till både psyko-
logiska och sociala förhållanden och 
arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär. 

I det dagliga arbetet fatta beslut och 
genomföra åtgärder så att de anställda 
varken skadas, blir sjuka eller far illa på 
annat sätt. 

Det handlar om att uppmärksamma 
och ta hänsyn till alla förhållanden i 
arbetsmiljön som kan påverka de an-
ställdas hälsa och säkerhet. 

De anställda ska vara involverade/
delaktiga i företagets arbetsmiljöarbete.

Viktigt att tänka på:
• De psykiska och sociala frågorna har 

stor betydelse i arbetet. 
• Företagshälsovården är knuten till 

arbetsmiljöarbetet som en expert-
resurs.

• En gräns vid tio arbetstagare gäller 
för vissa dokumentationskrav.

• Alla arbetsgivare ska ha skriftliga 
riskbedömningar. 

• Rutiner ska alltid finnas. 
• Handlingsplaner ska göras när 

åtgärder inte genomförs omedel-
bart.

• Också den som hyr in arbetskraft 
ska ha ett systematiskt arbetsmiljö-
arbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
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Det här materialet är tänkt som ett 
hjälpmedel för arbetsgivaren och 
skyddsombud vid en kartläggning av 
arbetsmiljön. Syftet är att undvika 
risker som kan leda till ohälsa eller 
olycksfall på arbetsplatsen.

Det är arbetsgivaren som har an-
svaret för att arbetsmiljön uppfyller de 
krav som ställs i Arbetsmiljölagen samt 
i de föreskrifter som ges ut med stöd 
av lagen.

Arbetsgivaren är skyldig att utreda 
arbetsskador, att systematiskt identi-
fiera och undersöka risker i arbetet och 
vidta de åtgärder som är nödvändiga.

Arbetsmiljö-/skyddsronder ska 
ske partgemensamt, det vill säga både 
arbetsgivare, arbetstagare och skydds-
ombud bör delta.

Till häftet finns exempel på risk-
inventeringsprotokoll, handlingsplan 
och en tillbudsanmälan.

Förord
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Arbetsorganisation
KONTROLLERA:
• Är företagets mål klara och tydliga 

för alla anställda?
• Förekommer regelbundna plane-

rings-/informationsmöten samt 
erfarenhetsutbyte (exempelvis 
arbetsplatsträffar)?

• Förekommer regelbundet återkom-
mande utvecklingssamtal?

• Finns möjlighet till personlig ut-
veckling?

• Fungerar samarbetet mellan olika 
arbetskamrater?

• Är chef/arbetsledare lätta att nå?
• Finns det resurser för och förutsätt-

ningar som behövs, så att alla kan 
göra ett bra arbete?

• Är någon långtidssjukskriven p.g.a. 
arbetsrelaterad sjukdom?

• Förekommer det korttidssjuk-
skrivningar som misstänks bero på 
arbetet?

• Är personalomsättningen hög p.g.a. 
brister i arbetsmiljön?

• Finns följande rutiner samt är de 
kända av alla anställda?

AFS 1997:7 Första hjälpen och kris-
stöd

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetslivet

AFS 2001:1 SAM – Systematiskt 
 arbetsmiljöarbete
AFS 1994:1 Arbetsanpassning och 

rehabilitering
AFS 1993:17 Kränkande särbehandling 

i arbetslivet
AFS 1996:1 Minderåriga
AFS 1982:3 Ensamarbete
AFS 1998:1 Belastningsergonomi
AFS 2001:3 Användning av personlig 

skyddsutrustning
AFS 1991:1 Underhåll av teknisk 

anordning
AFS 1982:2 Riskavfall
AFS 1994:54 Högtryckssprutning

Arbetsmiljöutbildning
KONTROLLERA:
• Har chefer, skyddsombud och övrig 

personal den utbildning som behövs 
i arbetsmiljöarbetet?

Skyddsombud
KONTROLLERA:
• Arbetar företaget aktivt tillsammans 

med den fackliga organisationen så 
att det finns ett lokalt skyddsom-
bud?

• Ges skyddsombudet möjlighet att 
verka så som Arbetsmiljölagen före-
skriver?

Allmän del
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Systematiskt arbetsmiljöarbete
KONTROLLERA:
• Finns det målsättning vad arbets-

miljöarbetet ska leda till?
• Följs olycksfallstillbud och arbets-

sjukdomar upp så att andra inte 
råkar ut för samma skador?

• Ligger det praktiska arbetet på de 
chefer/arbetsledare som bestämmer 
vad som ska göras, hur det ska göras 
och vem som ska göra det (dele- 
gering)?  

• Vet cheferna/arbetsledarna vilket 
ansvar de har?

• Har de anställda kunskap om sitt 
egenansvar?

• Finns rutiner för att kartlägga risker 
och brister fortlöpande?

• Upprättas handlingsplaner för åtgär-
dande av risker som inte omedelbart 
kan åtgärdas?

• Fungerar uppföljningsarbetet?

Lokala skyddsföreskrifter
KONTROLLERA:
• Finns Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljö-

förordningen samt Arbetarskydds-
styrelsens föreskrifter tillgängliga för 
alla anställda?

• Är föreskrifterna anpassade efter 
den verksamhet som bedrivs?

• Har personalen informerats om vad 
det innebär om man ej  följer de 
krav som finns i föreskrifterna? 

Olycksfall & tillbud
KONTROLLERA:
• Har allvarliga arbetssjukdomar, 

olycksfall och tillbud rapporterats 
till arbetsmiljöinspektionen?

• Finns skriftlig sammanställning av 
tillbud, olycksfall och arbetsskador?

• Har tillbud, olycksfall och arbets-
skador följts upp och  åtgärder 
vidtagits?

OBSERVERA:
• Ordning och reda minskar alltid 

risken för olycksfall
• Tillbud är en plötslig händelse som 

kunde ha lett till personskada.

Mertid/övertid
KONTROLLERA:
• Förs journal om mertid/övertid 

enligt arbetstidsförordningen?
• Finns ambition att utöka anställ-

ningar för de deltidsanställda?

Psykosociala aspekter
KONTROLLERA:
• Kan arbetstagaren påverka sin 

egen arbetssituation t.ex. arbetstid, 
utformning av arbetet och egen 
utveckling?

• Är arbetet anpassat till den anställ-
des olika förutsättningar i psykiska 
och fysiska hänseenden?
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• Finns förståelse hos arbetsledningen 
för olikheter?

• Finns kontaktperson när ni arbetar 
på andras arbetsplatser?

OBSERVERA:
Använd gärna utomstående resurser 
vid problem på arbetsplatsen.

Företagshälsovård 
KONTROLLERA:
• Finns tillgång till företagshälsovård?
• Är företagshälsovården informerad 

om riskerna så att de kan anlitas vid  
undersökningar och bedömningar 
till åtgärder samt utbilda personal?
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Städcentral
KONTROLLERA:
• Finns god ventilation i centralen?
• Är belysningen tillfredsställande?
• Är utrymmet anpassat till städmate-

rialet och ev. maskiner?

OBSERVERA:
• Finns tvättmaskiner som är lämpade 

för mopptvätt?
• Finns torkmöjligheter?

Städrum
KONTROLLERA:
• Är städrummen placerade i närhe-

ten av de lokaler som ska städas?
• Sitter förvaringshyllor i en sådan 
 höjd som är anpassad till den 

anställde, dock ej högre upp än 
 160 cm.
• Finns upphängningsanordning för 

städredskap?
• Får städvagn, säckkärror m.m. plats i 

städrummet?
• Är utslagsvasken i rätt höjd (60 cm 

från golv)?
• Finns länsman (återsug)?
• Kan våta moppgarn eller dukar 

hängas upp till tork?
• Är ventilationen tillräcklig i städ-

rummet?
• Är städrummet låsbart?

OBSERVERA:
• Dörren till städrummet ska ha en 

öppning på minst 90 cm.

Kemikalier
KONTROLLERA:
• Finns förteckning över de kemiska 

ämnen som används i företaget? 
• Finns varuinformationsblad där 

de kemiska medlen används och 
förvaras (exempelvis städrum och 
fordon)?

• Går det att byta ut hälsofarliga 
kemikalier?

• Sker inköp av hälsofarliga ämnen i 
samverkan?

• Finns regler för kontroll vid inköp 
med hänsyn till hälsoriskerna?

• Finns ambition att minimera antal 
kem?

• Känner de anställda till risker med 
användning av kem?

OBSERVERA:
Kem som förvaras i våra städrum och 
som tillhör kunden ska vara märkta 
och separerade från övrigt kem.
Tillsynes harmlösa kemikalier som 
rengöringsmedel för städning kan vara 
skadliga (vissa kemikalier kan ge aller-
gier eller kontakteksem). Skadorna kan 
vara förrädiska. De märks kanske inte 
förrän efter en lång tids användning 

På arbetsplatsen
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av de kemiska ämnena. Det är viktigt 
att man vet vilka kemikalier som finns 
och används inom företaget samt vilka 
risker som finns.

Maskiner
KONTROLLERA:
• Är ledningar och sladdar utsatta för 

mekanisk påverkan?
• Är eluttag och strömbrytare hela?
• Är  skarvsladdar och sladdvindor 

riktigt utförda?
• Finns väl fungerande underhålls-

rutiner på maskiner?
• Finns skyddsjordning och är kon-

taktdonen hela?
• Har de som underhåller, repare-

rar eller monterar elmaskiner fått 
utbildning och information?

• Finns regelbundet kontrollerad jord-
felsbrytare? 

• Finns bruksanvisning på svenska 
med säkerhets- och bruksinstruk-
tioner?

Personalutrymmen
KONTROLLERA:
• Finns det tillgång till klädskåp, 

dusch, toalett och matrum?
• Finns speciella förvaringsskåp till 

skyddskläder?
• Finns det tillgång till uppvärm-

ningsanordning, kylskåp och övriga 
förvaringsskåp i matrummen?

• Finns vilrum?
• Är utrymmen dimensionerade efter 

antal anställda?
• Finns omklädningsrum för både 

män och kvinnor?
• Är arbetet planerat så att ingen mot 

sin vilja utsätts för tobaksrökning?
• Obligatorisk ventilationskontroll 

(OVK) ska vara genomfört!

OBSERVERA
Antalet personalutrymmen samt deras 
förläggning, storlek och inredning ska 
vara anpassat till arbetets natur och 
varaktighet, det antal arbetstagare 
som regelbundet sysselsätts på arbets-
stället och som normalt kan beräknas 
använda utrymmena samtidigt samt 
arbetstagarnas fördelning på kön.

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Arbetsplatser, arbetslokaler och per- 
sonalutrymmen med tillhörande ut-
rymmen ska underhållas, städas och 
rengöras på ett tillfredsställande sätt 
för att förebygga olycksfall och ohälsa. 
Detta ska utföras regelbundet och 
enligt på förhand uppgjorda rutiner 
som är anpassade efter utrymmets 
funktion och användningsfrekvens 
samt verksamheten på arbetsstället. 
Underhållet ska vara sådant att bygg- 
nadens eller anläggningens hållfasthet 
inte nedsätts. 
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Samordningsansvar
KONTROLLERA:
• Känner den anställde till vem som är 

samordningsansvarig på arbetsplat-
sen?

• Får den anställde information om 
kundens arbetsmiljö/miljökrav?

• Finns möjlighet till delaktighet i 
kundens arbetsmiljöarbete?

Kundens arbetslokaler
KONTROLLERA:
• Är entrémattorna lätta att hantera?
• Finns brandsläckare eller annat 

brandskydd, och är dessa utmärkta 
och väl synliga?

• Har den anställde tillgång till larm 
eller telefon?

• Är utrymningsvägarna ’’öppna’’, så 
att fri utrymning kan ske?

• Är det god ventilation samt bra 
belysning i lokalerna?

• Är ordningen god i lokalerna så att 
städningen kan utföras arbetsmiljö-
mässigt för både städare och kund?

• Underhålls golv så att de är lätt-
städade?

• Finns god framkomlighet  för städ-
vagn/maskin?

OBSERVERA:
• God samordning/samarbete med 

kund är nödvändig för att uppnå en 
så skadefri arbetsmiljö som möjligt!

Personlig skyddsutrustning 
KONTROLLERA:
• Har arbetsgivaren aktivt undanröjt 

behovet av skyddsutrustning?
• Är utrustningarna anpassade till de 

anställdas förutsättningar?
• Finns rätt utrustning till det aktuella 

arbetsmomentet?
• Har arbetsgivaren informerat den 

anställde hur utrustningen ska 
användas och skötas?

• Har arbetsgivaren informerat om 
riskerna/orsakerna i arbetet då per-
sonlig skyddsutrustning behövs?

OBSERVERA
• Vid inköp av personlig skyddsutrust-

ning ska denna vara CE-märkt.

SOM PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 
RÄKNAS BLAND ANNAT:
• Huvudskydd (hjälmar, hårnät).
• Hörselskydd (kåpor, proppar, 

plastat dun).
• Ögonskydd (skyddsglasögon, 

ansiktsskärm).
• Andningsskydd (filtermask, 

tryckluftsmask).
• Hand och armskydd (handskar, 

innervante).
• Fot- och benskydd (skyddsskor, 

benskydd).
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• Skyddskläder (plast och läderför-
kläden, skyddsdräkter, överdrags-
kläder).

• Säkerhetsbälten och livlinor.
• Överdragskläder till skydd mot 

kyla/hetta.
• Klädsel som ska hindra kontakt  

mot farliga ämnen.

Första hjälpen
KONTROLLERA:
• Finns nödvändig utrustning för 

första hjälpen i t.ex. fordon, verkstad 
och kontor?

• Finns anslag uppsatt med uppgifter 
om vad utrustning för första hjälpen 
finns, vilka personer som kan lämna 
första hjälpen och telefonnummer 
till räddningstjänsten?

Fordon
KONTROLLERA:
Finns regler för inredning och upp-
märkning av fordon som används i 
yrkesmässigt bruk (kemikalier och 
första hjälpen)?

OBSERVERA:
• Undvik för stora temperaturväxlingar 

mellan arbete och fordonskörning.
• Fordonet ska ha skyddsnät/vägg 

bakom förarsätet vid transport av 
div. material.

• Används privat bil i tjänsten ska 
denna vara utrustad som ett arbets-
fordon.

Ergonomi
KONTROLLERA:
• Använd lämplig städmetod?
• Medför arbetet långvarigt obekväma 

eller ensidiga arbetsställningar med 
risk för statisk belastning?

• Är verktyg och maskiner utformade 
utifrån den enskildes förutsättningar.

• Förekommer det tunga lyft i verk-
samheten?

• Är arbetet upplagt så att återkom-
mande arbete över axelhöjd och 
under knähöjd undviks?

• Deltar de anställda/skyddsombudet  
vid förändringar av arbetsplatsen?

• Vid kontorsstädning ligger kablar till 
kontorsutrustning på golvet?

• Finns konkreta handlingsplaner för 
hur belastningsskador inom städ-
yrket ska undvikas?

• Medför sophanteringen ergono-
miska risker (tunga lyft)?



13

KONTROLLERA:
• Är fönstren lätta att putsa?
• Finns fästanordning för säkerhets-

lina?
• Är säkerhetslinorna godkända?
• Har den anställde egen personlig 

skyddsutrustning?
• Används endast typgodkända stegar, 

bockar och ställningar? Är de felfria?

• Har arbetstagaren informerats och 
utbildats om riskerna vid skylifts-
användning?

• Är stegarna anpassade efter den 
verksamhet som bedrivs?

Fönsterputs
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KONTROLLERA: 
• Finns hanterings- och säkerhets-

instruktioner för arbetet på arbets-
platsen?

• Har den anställde kunskaper om 
olycksrisker, arbetsteknik och sköt-
sel av utrustningen?

• Läggs rengöringsmedlet alltid på 
lågtryck?

• Har den anställde särskild utbild-
ning för sprutvattentryck över 200 
bar?

• Finns skyddsutrustning som ögon-
skydd, fot- eller benskydd, skydds-
hjälm och ansiktsskydd?

• Har den anställde fått utbildning i 
att använda skyddsutrustningen på 
rätt sätt?

OBSERVERA:
• Innan högtryckstvätt påbörjas ska 

exempelvis slangar, munstycke, 
kopplingar och säkerhetshantag 
kontrolleras.

Specialservice



15

Övrigt
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• Arbetsmiljölagen
• Arbetsmiljöförordningen
• Kungörelsen med föreskrifter och 

allmänna råd 
• Arbetstidslagen  
• Lag om kemiska produkter 
• Förordning om kemiska produkter
• Lagen om brandfarliga och explosiva 

varor
• Förordning om explosiva varor
• Förordning om brandfarliga varor
• Hälsoskyddslag
• Hälsoskyddsförordning
• Naturvårdslag
• Naturvårdsförordning

• Förordning om miljöfarligt avfall
• Plan- och bygglagen
• Plan- och byggförordning
• Miljöskyddslag
• Miljöskyddsförordning
• Lag om transport av farligt gods
• Förordning om transport av farligt 

gods
• Räddningstjänstlagen
• Räddningstjänstförordning
• Strålskyddslag
• El-lag
• Starkströmsförordning
• Elinstallatörsförordning
• Lagen om allmän försäkring

Regelverk på Arbetsmiljöområdet





info.fk@fastighets.se
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