Förebygg arbetsrelaterad stress
En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som står till
buds för arbetet. Höga krav behöver inte vara skadliga men de behöver balanseras
med resurser. Att ha högre krav än resurser för arbetet leder till hög arbetsbelastning
och stress hos de som ska utföra arbetet.
Arbetsgivarens organisation behöver ge förutsättningar för arbetstagarna att
utföra arbetet utan risker för ohälsa. Krav och resurser i balans är en grundläggande och viktig organisatorisk förutsättning.
Om obalans och hög arbetsbelastning varar över en längre tidsperiod kan den
bli ohälsosam.

Exempel på signaler och tecken på hög arbetsbelastning och stress:
t PNGBUUBOEFÚWFSUJE NFSUJEFUD
t IÚHBSCFUTJOUFOTJUFU IÚHUBSCFUTUFNQPVOEFSMÌOHBQFSJPEFS
t BSCFUTUBHBSFUBSTÊMMBOBMESJHVUSBTUFSGÌSJOUFÌUFSIÊNUOJOH
t TUSFTTSFMBUFSBEFSFTVMUBUGSÌONFEBSCFUBSFOLÊUFS
t UJMMCVEPDIGFMIBOEMJOHBS
t GÚSTÊNSBUBSCFUTSFTVMUBU BSCFUFUGÚSTFOBTJUJE
t IÚHQFSTPOBMPNTÊUUOJOH
t TUSFTTSFMBUFSBEFCFTWÊS BSCFUTTLBEPSPDITKVLGSÌOWBSP

Genom att vara observant på signaler och tidiga tecken blir det möjligt att sätta
in åtgärder i tid. Du kan ta ditt ansvar som arbetsgivare genom att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete kan beskrivas i fyra steg:
1. Undersök arbetsmiljön
2. Bedöm riskerna
3. Åtgärda riskerna, skriv en handlingsplan
4. Kontrollera att åtgärderna har fungerat

1. Undersök arbetsmiljön
gäller det att se till så att särskilt påfrestande förhållanden och arbetsuppgifter
kommer med i undersökningen för samtliga arbetstagare.

uppgifter i samverkan genom att föra en dialog om riskfyllda arbetsförhållanden och arbetskrav i den dagliga verksamheten. Undersökningen kan ske inom
ramen för olika typer av mötesformer som:

Särskilda enkätundersökningar där medarbetarna har möjlighet att vara anonyma kan påvisa stress och ge värdefulla uppgifter om upplevda brister och
orsaker.
faktorer samverkar. Det är mer ovanligt att arbetsrelaterad stress beror av ett
enstaka förhållande eller en enskild faktor.
Exempel på risker och förhållanden som kan ge upphov till stress:

Krav

Bristande resurser

t 0LMBSBGÚSWÊOUOJOHBSQÌBSCFUTJOTBUT

t "WTBLOBEBWTUÚEGSÌODIFGFS

t 1ÌGSFTUOJOHBSTPNHFOFSFSBTBWIPU
PDIWÌMETSJTLFS

t "WTBLOBEBWTUÚEGSÌOLPMMFHFS

t ,SÊWBOEFLPOUBLUFSNFELMJFOUFS 
LVOEFS BOIÚSJHBNFEnFSB
t ,SBWTPNHFOFSFSBTBWTWÌSBOWÊOEB
*5TZTUFN
t 4UPSBSCFUTNÊOHE

t 0UJMMSÊDLMJHBLVOTLBQFS
t 0UJMMSÊDLMJHUNFEUJE QFSTPOBMFMMFS
JDLFQFSTPOFMMBSFTVSTFSTÌTPNMPLBMFSPDIUFLOJTLBIKÊMQNFEFM
t 0LMBSBCFGPHFOIFUFS

t 4UÊOEJHBGÚSÊOESJOHBS
t )ÚHQFSTPOBMPNTÊUUOJOH

Alla arbetstagarna på en arbetsplats utsätts normalt inte för samma stressrelaterade orsaker. Riskförhållanden kan skilja sig åt mellan yrken, arbetsgrupper och
funktioner. Det gäller att väga in sådana skillnader vid sammanställningen av
-

2. Bedöm riskerna
Riskbedömning avser en bedömning av allvarlighetsgraden hos riskförhållanden

3. Åtgärda riskerna, skriv en handlingsplan
åtgärder är det nödvändigt att utreda vilka organisatoriska åtgärder som är
lämpliga. Utred och genomför åtgärder i samråd med de arbetstagare som är
berörda. På så vis kan de utformas och anpassas så att rätt åtgärder vidtas och
genomförandet bli effektivt.
Åtgärda risker direkt när det är möjligt, och skriv ned vad som gjorts. Om det
inte går, gör en handlingsplan som innehåller följande:

Om man har konstaterat en utbredd problematik är det varken betryggande eller
effektivt att lappa och laga på symtomnivå. Olika typer av individuella åtgärder
för några, men kommer inte åt det som orsakar och ger upphov till den arbetsrelaterade stressen. Åtgärder som innebär förbättringar för några får inte samtidigt
högre chefsnivå eller av högsta ledningen.
Exempel på åtgärder:
t UZEMJHHÚSBBSCFUTVQQHJGUFSPDISPMMFS
t NJOTLBBSCFUTNÊOHEFO
t IKÊMQNFEBUUQSJPSJUFSBBSCFUFU
t ÚLBCFNBOOJOHFO
t JOGÚSBFGGFLUJWBSFBSCFUTNFUPEFS
t UJEGÚSÌUFSIÊNUOJOHPDISFnFLUJPO
t VUCJMEOJOHTJOTBUTFS
t GÚSCÊUUSBNÚKMJHIFUFSUJMMTBNBSCFUF

ve öka resurserna. Ändamålsenliga är de åtgärder som kommer åt orsakerna till

4. Kontrollera att åtgärderna har fungerat
Det är viktigt att kontrollera alla genomförda åtgärder och ta ställning till om de
räcker eller om det behövs andra eller ytterligare åtgärder. Om de planerade åtgärderna inte blivit genomförda behöver ni ta reda på varför och hitta en fungerande lösning. Justera handlingsplanen vid behov.
Stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver gås igenom regelbundet
och vid ändringar i verksamheten.

Rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet
till att klargöra hur risker ska förebyggas.

Klargör rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att i förväg bestämma:
t WBETPNTLBHÚSBT oFYFNQFMWJTEFGZSBTUFHFOy 
t IVSEFUTLBHÚSBT oFYFNQFMWJTNFEBSCFUBSFOLÊUy
t OÊSEFUTLBHÚSBT oIVSPGUB OÊSQÌÌSFUy
t WFNTPNBOTWBSBSGÚSBUUEFUCMJSHKPSU WJMLFODIFG BSCFUTHSVQQy
t GÚSCÊUUSBNÚKMJHIFUFSUJMMTBNBSCFUF

Rutinerna behöver omfatta alla delar i verksamheten. Se till så att arbetsmiljöuppgifterna fördelas på ett sådant sätt att de som får uppgifterna är tillräckligt
många och har de befogenheter och resurser och den kompetens som behövs.
Om ni saknar kunskaper i er verksamhet för att genomföra hela eller delar av

Vill du veta mer?

– Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete
– Introduktion till arbetsrelaterad stress
– Introduktion till hot och våld
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