Verktyg för ditt
systematiska arbetsmiljöarbete

Att arbeta systematiskt med
arbetsmiljön ska vara en
naturlig del i den dagliga
verksamheten i en organisa
tion. Arbetsmiljön omfattar
alla förhållanden på en
arbetsplats, sociala, orga
nisatoriska liksom fysiska
förhållanden.
Reglerna om systematiskt
arbetsmiljöarbete, SAM,
utgörs av tolv paragrafer
som både ställer krav på hur
arbetsmiljöarbetet ska orga
niseras och vilka aktiviteter
som behöver genomföras.
Paragraferna, eller kraven,
bildar tillsammans ett system
som ska ses som en helhet
där alla delar hänger ihop.
Med alla delar på plats har
man grunden för att hantera
alla arbetsmiljöförhållanden
och skapa en bra arbetsmiljö.
För att underlätta för dig som
arbetsgivare att komma i
gång med det systematiska
arbetsmiljöarbetet på din
arbetsplats har vi tagit fram
olika stöd och verktyg. En del
passar dig som inte tidigare
kommit i kontakt med
begreppet SAM och en del
passar dig som kommit igång
och vill utveckla arbetet.
Länkar till alla verktygen
hittar du på av.se/samverktyg

Systematiskt arbetsmiljöarbete,
AFS 2001:1 (föreskrifterna)
Alla verktyg utgår föreskrifterna
om Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö

Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1

Vägledning till SAM, AFS 2001:1
Vägledningen innehåller råd och rekom
mendationer som kan vara till hjälp när du
ska följa våra föreskrifter om systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Vi har delat
in den i två delar.
• Introduktion med överblick och sammanhang
• Vägledning med råd och rekommendationer
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Guide för en bättre arbetsmiljö,
informationsbroschyr
En informationsbroschyr som kortfattat
beskriver innehållet i föreskrifterna om syste
matiskt arbetsmiljöarbete.

Introduktion till SAM, kortfilm
En kortfilm, 2,5 minuter, som introducerar
dig till vad systematiskt arbetsmiljöarbete är.

Innehåll och betydelse av föreskrifternas
paragrafer, 12 kortfilmer
Tolv korta filmer som förklarar innehåll och
betydelse av paragraferna. I anslutning till
filmerna hittar du också exempel på vanliga
krav som Arbetsmiljöverket kan rikta till
arbetsgivare som inte uppfyller de olika
delarna av det systematiska arbetsmiljö
arbetet.

Startpaket SAM
Startpaketet för SAM gör det lättare för
företag att komma igång och bygga upp sitt
systematiska arbetsmiljöarbete. Det består av
• En liten guide med praktisk information om
vad som är viktigt att tänka på när man tar
fram och bygger upp ett effektivt arbetsmil
jöarbete i den egna verksamheten.
• Exempel på hur ett väl utbyggt SAM kan se
ut. Vi har tagit fram exempel som visar hur
rutiner för SAM kan utformas, men varje ar
betsgivare måste ta fram sina egna rutiner
utifrån den verksamhet man bedriver.
• Mallar för att dokumentera egna rutiner. Mal
larna följer samma struktur som exemplet
och kan laddas ner. Mallarna är tomma och
där kan du dokumentera era egna rutiner.
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Interaktiv utbildning i systematiskt
arbetsmiljöarbete
En utbildning för att lära sig förutsättning
arna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete
– vad reglerna kräver, hur man gör det och
vem som gör vad.

Introduktionsfilm Säkerhetskultur
En kortfilm som beskriver området
Säkerhetskultur och hur man kan mäta den.
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Powerpointpresentationer om SAM
(utbildningsmaterial)
Presentation av systematiskt arbetsmiljöar
bete som kan laddas ned och användas för
utbildning i SAM.

Självskattning SAM

Kunskapstest SAM

Ett verktyg för att undersöka hur din verk
samhet ligger till i det systematiska arbets
miljöarbetet. Du presenteras för påståenden
som grundar sig på kraven i SAM där du tar
ställning till hur väl de stämmer in på din
verksamhet.

Ett quiz där du på en halvtimme kan testa
vad du redan kan om systematiskt arbets
miljöarbete, eller lära dig mer genom att ta
reda på svaren. Du kan få resultatet skickat
till din epost om du vill.

Hantera arbetsbelastning

med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete

Hantera arbetsbelastning med hjälp av
systematiskt arbetsmiljöarbete
Ett bedömningsstöd för arbetet med förebygga
ohälsosam arbetsbelastning. Vägledningen
följer den centrala aktivitetskedjan i de syste
matiska arbetsmiljöarbetet i fyra steg. Vägled
ningen innehåller också en checklista och två
exempel på hur man kan gå tillväga.
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Fler exemplar av broschyren beställs från:
Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm
Telefon 010730 90 00
Epost: arbetsmiljoverket@av.se
av.se

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö
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