
CHECKLISTA: Arbetsbelastning inom organisatorisk och social arbetsmiljö

DATUM:

FÖRVALTNING ELLER MOTSVARANDE:

ARBETSPLATS:

ANSVARIG CHEF:

SKYDDSOMBUD:

ÖVRIGA DELTAGARE:

Grönt fält i checklistan betyder att frågan för närvarande inte behöver åtgärdas. Orange 

betyder att frågan behöver undersökas närmare eller åtgärdas så snart som möjligt. Rött 

betyder att frågan måste åtgärdas omedelbart. Vitt fält betyder att tillräcklig information 

saknas för att kunna göra en bedömning. (*) betyder att frågan är kopplad till ett lagkrav.  

Står inget annat är det AFS 2015:4 som menas. Egna frågor kan ni lägga till på blankraderna i 

slutet av enkäten. 

Ja Delvis Nej Vet ej 

ARBETSUPPGIFTER

* Vet arbetstagarna…   

*…. vilka arbetsuppgifter de ska utföra?

*…. vilket resultat de förväntas uppnå i arbetet ? 

*… hur uppgifterna ska prioriteras när tiden inte räcker till?

Är arbetet: 

… fysiskt krävande?

… kognitivt krävande, d.v.s. behöver arbetstagarna lösa komplexa uppgifter, fatta beslut eller 

hantera många arbetsuppgifter parallellt?

… känslomässigt krävande? 

… tidspressat?



*Finns det starkt psykiskt påfrestande situation? Exempel på det är att bemöta människor i 

svåra situationer, utsättas för trauman, lösa konflikter, fatta svåra beslut och ta ställning till 

etiska dilemman under press. Hot om anmälan, kollegiala konflikter. Finns det barn- och 

elevgrupper, föräldra- och personalkontakter som kan ge upphov till starkt psykiskt 

påfrestande situationer? 

*Om ja eller delvis. Har den som är chef vidtagit åtgärder för att arbetstagarna inte ska 

drabbas av ohälsosam arbetsbelastning? Exempel på det är erbjudande om handledning, 

stöd, rutiner för att hantera krävande situationer eller utbildning.

Vet arbetstagarna vart de ska vända sig för att få stöd om de upplever att arbetet är starkt 

psykiskt påfrestande? 

RESURSER 

*Har arbetsgivaren informerat arbetstagarna om det är så att arbetet ska utföras på något 

visst sätt?

*Om ja eller delvis. Vet arbetstagarna då hur det ska utföras? 

Finns de arbetsredskap som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett säkert 

sätt?

Finns det tillräckligt med personal för att utföra arbetsuppgifterna? 

Har arbetstagarna tillräcklig kompetens för att utföra arbetsuppgifterna?

Finns det tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna? 

Har arbetstagarna tillgång till stöd och hjälp från…

… kollegor?

… chefer? 

… specialister/stödfunktioner (interna eller externa)?

Tillåter schemat återhämtning i arbetet, t.ex. pauser, raster,  rutinmässiga arbetsuppgifter 

eller lugnare tempo?

*Vet arbetstagarna till vem eller vilka de ska vända sig när de behöver stöd och hjälp för att 

utföra arbetet? 

Upplever arbetstagarna att de kan påverka: 

*...vilka arbetsuppgifter som ska utföras?

*...vilket resultat som ska uppnås?

*...vilket arbetssätt som ska användas? 



*...vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till?

*...att ta hjälp och stöd för att utföra arbetet? 

BALANS

*Är resurserna anpassade till de krav som ställs i arbetet så att ohälsosam arbetsbelastning 

kan undvikas? Med resurser menas t.ex. arbetsmetoder, arbetsredskap, kompetens, 

bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, möjlighet till kontroll i 

arbetet, socialt stöd anpassat till kraven i arbetet. Med krav menas t.ex. arbetsmängd, 

svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden. Kraven kan vara av kognitiv, 

emotionell och fysisk natur.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 *RAPPORTERING

*Finns det rutiner för att rapportera…

*… psykisk påfrestning i arbetet?

… ohälsosam arbetsbelastning, d.v.s. när kraven och resurserna inte är i balans?

*KARTLÄGGNING

Kartläggs arbetsbelastningen regelbundet för…

… arbetsgruppen/verksamheten?

* RISKBEDÖMNING 

Görs riskbedömning av arbetsbelastningen regelbundet för…

… arbetsgruppen/verksamheten?

Görs det riskbedömningar av arbetsbelastningen vid förändringar i verksamheten och 

uppdrag? Ex tillkommande uppdrag såsom EHT, arbetslagsledarskap, utökad undervisning, 

utökat personalansvar mm 

*ÅTGÄRDER OCH FÖREBYGGANDE ARBETE



Planerar ni och genomför åtgärder utifrån riskbedömningar av arbetsbelastningen?                         

Åtgärder kan t.ex. vara att minska arbetsmängden, ändra prioriteringsordningen, variera 

arbetsuppgifterna, ge möjlighet till återhämtning, tillämpa andra arbetssätt, öka 

bemanningen, ta fram eller förtydliga rutiner, anpassa teknik och arbetsredskap eller tillföra 

kunskaper, ge möjlighet till spontana kollegiala möten.

Finns det ett fungerande förebyggande arbete som är till för att förhindra att medarbetare 

mår dåligt p.g.a. ohälsosam arbetsbelastning? 

*UPPFÖLJNING

Följs åtgärder upp så att det blir tydligt om de fungerat som det var tänkt?

*FORUM FÖR DIALOG 

Finns det forum där dialog kan föras om arbetsbelastningen för…

… arbetsgruppen/verksamheten?

… en kultur där det är tillåtet att lyfta frågan om arbetsbelastning?

… varje enskild medarbetare? 

*MÅL FÖR DEN ORGANISATORISKA OCH SOCIALA ARBETSMILJÖN

*Har ni satt upp mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som bidrar till en 

hälsosam arbetsbelastning? Mål kan t.ex. handla om kommunikation, lärande, ledarskap, 

samarbete, inflytande och delaktighet. 

*Är målen skriftliga? (Detta är ett krav om minst tio anställda finns på arbetsplatsen.)  

*Har arbetstagarna varit med och tagit fram målen? 

*Känner arbetstagarna till målen? 

*KUNSKAPER

Vet skolledare hur... 

*… ohälsosam arbetsbelastning förebyggs?

*… ohälsosam arbetsbelastning hanteras?

*Finns det goda möjligheter att omsätta kunskaperna i praktiken, d.v.s. har skolledare…

… rimliga organisatoriska förutsättningar? Ex utrymme att skapa en ledningsgrupp utifrån 

verksamhetens behov. 



… rimlig arbetsbelastning? 

… tillräckliga befogenheter? 

… stöd i sin roll? 

… tillräckliga resurser?






