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Checklista för introduktion av nyanställd 
Bakgrund 

Enligt författningen om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 § 7) ska arbetsgivare tillse att 
nyanställda får en introduktion om skyddsarbetet i företaget. 

Introduktionen bör ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sambandet med 
andras, inblick i hur verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten. 
Introduktionen bör också beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vem arbetstagaren 
skall vända sig till när det gäller arbetsmiljön. 

  

Följande punkter kan ingå i en introduktion: 

Åtgärd Ansvarig Uppföljning () 

1. Företagets mål/affärsidé   

2. Presentation av ev. arbetskamrater   

3. Anställningsavtal och befattningsbeskrivning   

4. Lön och lönerutiner   

5. Utbildning (kravkurser och övriga), utbildningsliggare   

6. Arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal   

7. Utrustning; maskiner, redskap och arbetskläder   

8. Arbets- och säkerhetsrutiner   

9. Risker i arbetet – tillbuds- och olycksrapportering   

10. Ev. skyddsombud (el information om regionalt)   

11. Företagshälsovård   

12. Första hjälpen och krisrutiner   

13. Anhöriglista   

14. Hantering av farligt gods och farligt avfall   

15.    

16.    

17.    
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____________________________________ ______________________________________ 
(underskrift nyanställd) (underskrift introduktionsansvarig/arbetsgivare) 
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