
 

Bra att tänka på inför återgång till 
arbetsplatsen 

Under coronakrisen har många anställda arbetat hemifrån. När det börjar bli dags att 

återgå till arbetsplatsen igen finns det sådant som är bra att tänka på och diskutera 

igenom tillsammans. Här har vi samlat några punkter att ha som underlag. 

 

 Riskbedömning i samverkan Inför återgången till arbetsplatsen är det 

viktigt att göra en riskbedömning. Den görs bäst i samverkan mellan 

arbetsgivare och skyddsombud. Ta särskild hänsyn till personer som tillhör en 

riskgrupp.  
 

 Företagshälsan Om ni är osäkra på hur riskbedömningen ska gå till eller har 
andra frågor om hur ni ska skapa en bra arbetsmiljö i samband med återgången 
till arbetsplatsen, anlita gärna företagshälsan eller annan extern expertis. 

 

 Kommunikation Det är viktigt att arbetsgivaren informerar om 

riskbedömningen och håller de anställda uppdaterade om vad som gäller. 

Informationen bör vara tydlig och nå samtliga medarbetare samtidigt.  

 

 Följ upp Följ kontinuerligt upp hur återgången går. Justera det som behövs 

och var uppmärksam på tecken på oro hos anställda. Försök också ta tillvara det 

goda som kommer ur det förändrade sättet att arbeta. 

 Ledarskap Se till att cheferna får det stöd och den kompetens som krävs för 
att leda medarbetare som är både på plats och på distans. 

 

 Sjukdom Arbetsgivaren behöver även fortsättningsvis vara tydlig med att de 

som känner av några sjukdomssymptom ska arbeta hemifrån eller sjukskriva 

sig. 
 

 Antikroppstester Arbetsgivaren kan erbjuda personalen att testa om de har 
antikroppar mot covid-19. Anlita med fördel er företagshälsa.  

 

 Kontorsarbete Istället för att alla kommer tillbaka samtidigt kan man med 

fördel dela upp personalstyrkan och göra ett schema för vilka som ska vara på 

kontoret. Vissa arbetsuppgifter går att utföra utomhus, till exempel att läsa eller 

ha ett möte med en kollega. Om ni har aktivitetsbaserat kontor, överväg att ha 

fasta platser under en period, eftersom det råder osäkerhet om hur länge viruset 

överlever på ytor.  

 Gemensamma utrymmen Det är bra att placera ut handsprit och 
ytdesinfektion i gemensamma utrymmen som omklädningsrum, toaletter, 
konferenslokaler och lunchrum. Det kan också finnas skäl att upphandla extra 
städning av dessa utrymmen.  

 



 Möten Säkerställ att ni alltid kan hålla avstånd om 1,5–2 meter vid möten. De 
möten som samlar många personer, exempelvis avdelningsmöten och 
personalmöten, bör hållas i lokaler som är tillräckligt stora för att kunna hålla 
avstånd från varandra. Digitala möten eller möten utomhus är alternativ. 
Genomför de anpassningar för teknik- och mötesutrustning i som kan behövas i 
lokalerna. 
 

 Färdväg till och från jobbet Arbetsgivaren bör uppmana medarbetarna att 

undvika att åka kollektivt till och från jobbet. Den som har lång färdväg kan 

fortsättningsvis arbeta på distans om det är möjligt.  

 

 Håll avståndet Se till att ha tydliga rutiner för hur nära varandra man kan 

eller bör vara. Påminn varandra. Sätt upp glada och trevliga skyltar som 

påminner om att hålla avstånd.  
 

 Handhygien Påminn om att tvätta händerna ofta. Tvål och vatten är mest 

effektivt, men om det saknas kan man använda handsprit. 
 

 Hantera oro. Alla tänker och tycker inte lika. Försök att bemöta varandra och 

varandras oro med respekt. Företagshälsan kan vara en bra resurs om någon 

behöver stöd i sina tankar. 

 Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter 

 Ansvar för arbetsmiljön 

 Förebygga ohälsa, olycksfall  

 Uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö  

 Samverka  

 Instruera och informera om risker  

 Arbetsanpassning  

• Anlita extern expertis vid behov 

Medarbetarens ansvar och skyldigheter 

 Medverka i arbetsmiljöarbetet 

• Följa riktlinjer, rutiner, föreskrifter  

• Föreslå åtgärder, ge synpunkter  

• Rapportera tillbud, olycksfall, ohälsa  

• Använda skyddsanordningar, personlig skyddsutrustning  

• Iaktta försiktighet för att förebygga ohälsa och olycksfall  

• Uppträda på ett bra sätt mot varandra 


