
SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SAM...

ingen bisyssla!
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Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär

att vi i det dagliga arbetet:

• uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan 

påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

• fattar beslut och genomför åtgärder så att de anställda varken skadas, blir 

sjuka eller far illa på annat sätt.

• skapar rutiner och dokumenterar

• följer upp och kontrollerar 
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Ansvar - Vem gör vad?
Arbetsmiljölagen (AML) tydliggör arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1), utvecklar och preciserar 

detta. Arbetsmiljöarbete är en partsgemensam angelägenhet och behandlas inom ramen för vårt 

samverkansförfarande (d.v.s .APT, SVG och CSK)

Varje anställd

Ska visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och 

en att inte bara följa regler, instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på och genast 

rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

Varje chef/arbetsledare

Har ansvaret för arbetsmiljön inom sin enhet utifrån mottagen delegation av arbetsmiljöarbetsuppgifter. 

Förvaltningschefen

Utövar på delegation från nämnden det övergripande ansvaret för arbetsmiljön inom förvaltningen.

Nämnden

Har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön inom förvaltningens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen

Har det övergripande ansvaret. 

Samverkan

Arbetsmiljöfrågorna ska behandlas på arbetsplatsträffar (APT), förvaltningens 

samverkansgrupp (SVG) och centrala samverkanskommittén (CSK).  
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SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

UNDERSÖK

Tillsammans med de anställda kartlägger du regelbundet alla tänkbara risker

”Vad har hänt och vad kan hända?” 

Använd föreskrifter som gäller din verksamhet, checklistor, medarbetarsamtal 

och/eller enkäter. Gör en riskbedömning och bedöm resultaten.

Inför verksamhetsförändringar och i samband med tillbud, olycksfall eller fall av 

ohälsa görs alltid riskbedömning.

RÄTTA TILL
Rangordna risker efter graden av hur allvarliga de är.

Åtgärda de allvarligaste direkt.

På riskbedömnings- och handlingsplansblanketten noterar du det som bara 

kan åtgärdas över tid och vem som är ansvarig för åtgärden.

Åtgärder som berör annan utförare tex ÖSK, Serviceenheten eller HBAB 

meddelas skriftligen.

FÖLJ UPP
Kontrollera att resultatet blev som det var tänkt.

Om risk kvarstår – nya insatser.

Besvara frågorna på blanketten  ”Årlig uppföljning” samt gå igenom 

riskbedömnings- och handlingsplansblanketten.

UNDERSÖK

RÄTTA TILL

FÖLJ UPP
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsplats

Bedömer, prioriterar och 

åtgärdar omgående risker 

med lokala budgetmedel. 

Avslutas och 

dokumenteras på 

kartläggnings- och 

riskbedömnings-

blanketterna.

Annan utförare

Åtgärder som berör annan 

utförare tex ÖSK, 

Serviceenheten eller HBAB 

Meddelas skriftligen. (blankett)

Om inte det hjälper 

kontaktar man sin 

chef som för upp 

frågan på 

ledningsnivå. 

Kopia på beställning 

till annan utförareFörvaltning

Åtgärder som inte kan utföras 

med lokala budgetmedel

Nämnd

När det gäller arbetsmiljöinvesteringar behöver nämnderna naturligtvis ett 

beslutsunderlag. I det ingår blanketten riskbedömning och handlingsplan och dessutom 

en ekonomisk kalkyl. För vidare beslut i budgetberedningen.

Kommunstyrelsen
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SYSTEMATISKT  ARBETSMILJÖARBETE

Schema för systematiskt arbetsmiljöarbete

Lokal arbetsplats Förvaltningsövergripande Kommunövergripande 

Månad APT Undersök Rätta till Följ upp SVG Undersök Rätta till Följ upp CSK Undersök Rätta till Följ upp

Januari x x x

Februari x x x

Mars x x x x x

April x x x x

Maj x x x x

Juni x x x

Juli x x

Augusti x x

September x x x

Oktober x x x x x

November x x x x

December x x x x
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SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

UNDERSÖK

består av två delar Kartläggningen & Riskbedömningen.

Kartläggning
Kartläggningen är första steget i SAM. Syftet är att ge en allsidig bild av arbetsmiljön, Med 

hjälp av olika signalkällor kartläggs arbetsmiljön avseende fysiska, psykiska, sociala och 

organisatoriska faktorer. 

Till din hjälp med kartläggningen finns:

• en checklista för arbetsmiljöronden (hemsidan)

• en lista med olika arbetsmiljöområden. (nästa sida)

• exempel på ett antal signalkällor. (nästa sida)

(Listorna kan naturligtvis kompletteras med sådant som har betydelse i den aktuella 

verksamheten.)

Vad som gåtts igenom vid kartläggningen ska dokumenteras på kartläggningsblanketten. 

Mycket av det som kommer fram fungerar bra och behöver då naturligtvis inte arbetas vidare 

med. Men för de punkter som identifieras som risker vidtar nästa steg-riskbedömningen.
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Arbetsmiljöområden som 

kartläggningen omfattar t ex:

• arbetsledning

• arbetsmängd

• arbetsorganisation

• arbetsredskap

• arbetsställningar och arbetsrörelser

• arbetstempo 

• arbetstider

• arbetsuppgifternas innehåll

• belysning

• buller

• farliga ämnen

• handlingsutrymme

• lokaler

• maskiner

• möjlighet till inflytande

• samarbete

• utemiljö

• vibrationer

• våld och hot

• värme och kyla

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Signalkällor vid kartläggningen, tex

• checklistor

• enkäter och intervjuer

• skyddsronds/arbetsmiljörondsprotokoll

• anteckningar från arbetsplatsträffar

• anteckningar från utvecklingssamtal

• anteckningar från avvecklingssamtal

• statistik över sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud

• mätningar, undersökningar och kartläggningar

• missnöje/konflikter
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Riskbedömning
En risk ska bedömas utifrån perspektivet av hur sannolik den är och vilka ev.  konsekvenser den 

medför! 

Hur avgör man skillnaden mellan `risk´ och `allvarlig risk´ ?

Bedömning

• Hur sannolik är risken? 

• Vilka konsekvenser kan den få?

• Gradera de identifierade riskerna efter kombinationen sannolikhet och konsekvens

Behandling

• Eliminera risken

• Begränsa risken

• Acceptera risken – utan åtgärd (OBS! Aktiv åtgärd!)

• Dokumentera

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

I handlingsplanen kan bara åtgärder som 

chefen har befogenhet för tas upp. Det 

innebär att tex lokalfrågor ligger på 

hyresvärden att åtgärda. 

Hur gör man då? 

Åtgärden blir att kontakta hyresvärden och 

framföra krav på åtgärder. Om inte det 

hjälper kontaktar man sin chef som för upp 

frågan på ledningsnivå.
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RISKVÄRDERING

Sannolikhet

för att skadan ska inträffa

Konsekvens (allvarlighet)

skada om olyckan inträffar

Nivå 5: Dödsfall, livslånga men

Nivå 4: Längre sjukskrivning

Nivå 3: Kortare  sjukskrivning

Nivå 2: Skada utan sjukskrivning

Nivå 1: Obehag - ofarlig bagatellskada

Nivå 5: Mycket vanlig  - minst 1/vecka

Nivå 4: Vanlig – 1/månad

Nivå 3: Ganska vanlig – 1/år

Nivå 2: Ganska ovanlig – 1/10 år

Nivå 1: Osannolik 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
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RISKVÄRDERING

1             2             3             4             5
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     R2

     R3

   R4

   R5

Klassning av risk Behov av åtgärd

LÅG

Försumbar risk Ej behov av åtgärd

Liten risk Eventuellt ej åtgärd

MEDEL

Viss risk Åtgärdas så långt rimligt

Allvarlig risk Åtgärdas snarast

HÖG

Mycket allvarlig risk

Arbetet ska inte utföras

innan åtgärd vidtagits

OBS!

Det finns sällan några absoluta tal i dessa sammanhang, varken när det gäller sannolikhets- eller 

konsekvensuppskattningar. I vissa fall är konsekvenserna ganska påtagliga medan uppskattning av 

sannolikhet kan kännas svårare.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

12

R3 R3 R4 R5 R5

R2 R3 R3 R4 R5

R2 R3 R3 R3 R4

R1 R2 R3 R3 R4

R1 R1 R2 R3 R3



BILD AV 

RISKBEDÖMNINGSBLANKETT
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 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 
 

 

 

2b. Uppföljning av riskbedömning / handlingsplan  Datum:   Arbetsplats: 

 
 

Identifierade risker Vidtagna åtgärder Kvarstår risken? Nya åtgärder Ansvarig  Uppföljning 

  Nej Ja    

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
 
 

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 

Ansvarig chefs underskrift Arbetsplats och datum Skyddsombuds underskrift 

 



RÄTTA TILL

• Rangordna risker efter graden av hur allvarliga de är.

• Åtgärda de allvarligaste direkt.

• På riskbedömnings- och handlingsplansblanketten noterar du det som bara kan åtgärdas över tid 

och vem som är ansvarig för åtgärden.

• Åtgärder som berör annan utförare tex ÖSK, Serviceenheten eller HBAB meddelas skriftligen.

FÖLJ UPP

• Kontrollera att resultatet blev som det var tänkt.

• Om risk kvarstår – nya insatser.

• Besvara frågorna på blanketten  ”Årlig uppföljning” samt gå igenom riskbedömnings- och 

handlingsplansblanketten.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
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 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

 

3. Årlig uppföljning Datum:    Arbetsplats: 

 

Frågeställning Ja Nej Åtgärder  Ansvarig Klart Uppföljning 

Arbetstagare och skyddsombud har fått möjlighet att 
medverka i arbetsmiljöarbetet.  

 

☐ ☐     

Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i verksamheten.  
 
Arbetsmiljöfrågor är en naturlig del av 
arbetsplatsträffarna. 

 

☐ 
 

☐ 

☐ 
 

☐ 

    

Vi har en arbetsmiljöpolicy som är  

• dokumenterad  

• känd och aktuell  

• konkret och uppföljningsbar  
 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

    

Vi har dokumenterade och fungerande rutiner för 
minst följande aktiviteter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet:  

• medverkan i arbetsmiljöarbete  

• fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet  

• säkerställa att chefer och arbetstagare har 
tillräckliga kunskaper och tillräcklig 
kompetens inom området 

• undersöka arbetsmiljön  

• göra riskbedömningar och genomföra 
åtgärder  

• rapportera och utreda tillbud och olyckor  

• vidta åtgärder, ta fram handlingsplaner  

• göra årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 
☐ 

☐ 
 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 
☐ 

☐ 
 

☐ 

☐ 

☐ 
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Frågeställning Ja Nej Åtgärder Ansvarig Klart Uppföljning 
Vi har en dokumenterad och tydlig fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter som talar om vem som ska göra vad 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är aktuell. 

 

☐ 
 
 

☐ 

☐ 
 
 

☐ 

    

De som har uppgifter att utföra i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har  

• kunskaper att utföra sina uppgifter (kunskaper 
om arbetsmiljölagstiftning, kunskaper om risker 
i arbetet, kunskaper om våra rutiner på 
arbetsmiljöområdet)  

• tid att utföra sina uppgifter  

• andra eventuella resurser som behövs för att 
utföra sina uppgifter 

 

 
 

☐ 
 
 

☐ 

☐ 
 

 
 

☐ 
 
 

☐ 

☐ 

    

Chefer, skyddsombud och arbetstagare har de kunskaper 
som krävs  

• om arbetsmiljölagstiftningen  

• om risker som förekommer i arbetet   

• om hur man ska arbeta på ett säkert sätt 

 
☐ 

☐ 

☐ 

 
☐ 

☐ 

☐ 
 

    

Introduktion av nyanställda  

• har genomförts enligt rutin  

• tar upp arbetsmiljörisker som arbetstagare kan 
utsättas för  

 

☐ 

☐ 
 

 

☐ 

☐ 

    

Vi har undersökt arbetsmiljön regelbundet, enligt våra 
rutiner, genom att  

• gå skyddsronder (lokaler, ventilation etc)  

• genomföra RUS (resultat- och 
utvecklingssamtal) 

• genomföra medarbetarenkät 

• undersöka ergonomiska faktorer  

• undersöka kemiska riskkällor 

 
 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 
 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
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Frågeställning Ja Nej Åtgärder Ansvarig Klart Uppföljning 
Vi har dokumenterade riskbedömningar som tar upp de 
risker som finns i verksamheten och som beskriver om 
risken är allvarlig eller inte.  

 

☐ 
 

☐     

Vid förändringar i verksamheten har vi gjort 
dokumenterade riskbedömningar som tar upp vilka 
risker förändringen innebär och som beskriver om risken 
är allvarlig eller inte.  

 

☐ 
 

☐     

Vi vidtar nödvändiga åtgärder kopplat till de risker som 
finns i verksamheten.  

 

☐ 
 

☐     

För de åtgärder som vi har bestämt ska genomföras och 
som vi inte har kunnat genomföra med en gång har vi 
upprättat dokumenterade handlingsplaner som tar upp  

• vad som ska göras  

• vem som ska göra det  

• när det ska vara klart.  

 

 
 

☐ 

☐ 

☐ 
 

 
 

☐ 

☐ 

☐ 

    

Vi följer upp de åtgärder som vi genomför för att se om 
de har fått önskad effekt.  

 

☐ 
 

☐     

Vi har genomfört följande åtgärder gällande tillbud och 
arbetsskador: 

• rapporterat de tillbud och arbetsskador som har 
hänt i verksamheten 

• anmält allvarliga tillbud och arbetsskador till 
Arbetsmiljöverket 

• utrett orsakerna till varför tillbud och 
arbetsskador har inträffat 

• beslutat om vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att förebygga att ett tillbud eller en 
arbetsskada ska hända igen  

• återkopplat resultatet av utredningar av tillbud 
och arbetsskador och resultatet av de åtgärder vi 
har vidtagit till berörda arbetstagare 

 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
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Frågeställning Ja Nej Åtgärder Ansvarig Klart Uppföljning 
Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete.  ☐ ☐     
Vi tar in extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet när 
det behövs till exempel för vissa utbildningar eller 
undersökningar.  

 

☐ 
 

☐     

Vi har gått igenom den förteckning av föreskrifter och 
annan lagstiftning som vi omfattas av inom 
arbetsmiljöområdet.  
 
Förteckningen är aktuell.  
 
Vi har gått igenom och har kännedom om kommunens 
riktlinjer och rutiner gällande 

• Alkohol och droger 

• Kränkande särbehandling och diskriminering 

• Hot och våld 

• Krisstöd och första hjälpen 

• Brandsäkerhet 

• Samverkansavtalet 

 

☐ 
 
 

☐ 
 

 
☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
 
 

☐ 
 

 
☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

    

Rehabiliteringsutredningar och planer görs vid behov 
enligt våra rutiner. 
 

☐ ☐     

Övergripande iakttagelser efter den årliga uppföljningen  

Positiva iakttagelser 
 
 

Brister 
 
 

Behov av övergripande åtgärder 
 
 



SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Vad ska arbetstagaren göra?

• anmäla händelsen/skadan till dig som är chef 

• tillsammans med dig som är chef och skyddsombud fylla i tillbudsblanketten 

eller arbetsskadeanmälan 

• tillsammans med dig som är chef och skyddsombud diskutera vilka förändringar 

som kunde ha förhindrat händelsen eller liknande olycksfall. 

• Arbetsolyckor är alla olyckor som inträffar i samband med arbete, t ex 

halkolyckor, trafikolyckor, fall från stege etc, eller vid färd till eller från arbetet 

(s k

• Ett tillbud (nästan-olycka) är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa 

eller olycksfall.

• Ett allvarligt tillbud är ett tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

Arbetsolyckor, tillbud och arbetsskador
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SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

På följande hemsidor finner du stöd och hjälp!

www.hultsfred.se/sam

• Arbetsmiljöpolicy

• Handledning

• Checklistor

• Blanketter

• Råd tips och information

• m.m

www.av.se/sam/

• AV:s föreskrifter

• Checklistor för specifika verksamheter

• Interaktiv utbildning om SAM

• Råd, tips och information

• m.m
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