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Agenda

• Om friskfaktorn ”Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen”

• Demo av SAM-verkstan

• Prova på

• Frågor

• Medskick



Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
Friskfaktorer

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en 
del av det dagliga arbetet och 
verksamhetsutvecklingen. 

Det är rutin att löpande bedöma risker för 
ohälsa och olycksfall samt att reflektera 
över vad som fungerar bra på 
arbetsplatsen. 

Åtgärder för att förebygga risker och 
främja en god arbetsmiljö utförs och följs 
upp. Verksamheten förbättras ständigt 
genom dialog och samverkan.



Friskfaktorer
Målbild

Målbild 
En organisation där det finns 
organisatoriska förutsättningar 
för starka friskfaktorer.



Ett obligatoriskt arbetssätt
Om systematiskt arbetsmiljöarbete



Samverkanssystemet 
Om systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete på 
arbetsplatsen

Samverkan mellan chef, skyddsombud
och medarbetare

Arbetsmiljöarbete i organisationen

Skyddskommitté / samverkansgrupp







Länk till filmen

https://youtu.be/6dg_cQGC0ng


Vinster med SAM för dig i din roll
Om systematiskt arbetsmiljöarbete

Chefen
• Beredd vid förändringar och 

kriser
• Färre brandkårsutryckningar
• Mer tid åt verksamheten
• Löser utmaningar

lättare

Skyddsombudet
• Skapa bättre 

arbetsmiljö för alla
• Kompetensutveckling

Medarbetaren
• Utveckla verksamheten
• Bidra med sitt perspektiv
• Delaktig i beslut som 

påverkar dig



SAM-verkstan
Chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg

Länk till SAM-verkstan

https://samverkstan.suntarbetsliv.se/?utm_source=afareg&utm_medium=pdf&utm_campaign=samverkstan




Länk till filmen

https://youtu.be/F9Tzem7Krf0


SAM-verkstan

Fem delar att välja bland



Fem delar att välja bland
SAM-verkstan



För chef och skyddsombud

Ca 60 min

Situationer:

• Ny chef / skyddsombud

• Vill utveckla och stärka samarbetet

• Just gått grundläggande 
arbetsmiljöutbildning

ROLLER OCH UPPGIFTER
Vi har koll på varandras roller och uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

SAMTALSKLIMAT
Vi uppmuntrar och hjälper varandra i arbetsmiljöarbetet.

DOKUMENTATION OCH UNDERLAG
Vi håller koll på dokumentation och underlag som behövs i 
arbetsmiljöarbetet.

MÖTESSTRUKTUR
Vi träffas regelbundet för att stämma av läget och planera 
arbetsmiljöaktiviteter.

STÖD FRÅN ANDRA
Vi har det stöd och den hjälp vi behöver i arbetsmiljöarbetet.

Uppstart – vårt samarbete
SAM-verkstan

Länk till Uppstart – vårt samarbete

https://samverkstan.suntarbetsliv.se/aktiviteter/uppstart/?utm_source=afareg&utm_medium=pdf&utm_campaign=samverkstan#/steg1


Citat från testare

Bra att det är uppgifter för båda 
parterna, det är inte en 
pekpinne åt något håll utan ett 
samarbete.

Skyddsombud, 
utbildningsförvaltningen
Karlstads kommun



Fem delar att välja bland
SAM-verkstan



Del 1: SAM och allas bidrag

Situationer:

• APT med tema arbetsmiljö

• Öka kunskapen om arbetsmiljöarbete

För medarbetare

Ca 30 min

Involvering – allas bidrag
SAM-verkstan

Länk till Del 1: SAM och allas bidrag

https://samverkstan.suntarbetsliv.se/aktiviteter/uppstart/?utm_source=afareg&utm_medium=pdf&utm_campaign=samverkstan#/steg1


Citat från testare

Fick mig att tänka till och att jag 
fick förståelse att jag kan 
påverka. Medarbetare, förskola

Sundsvalls kommun



Del 2: SAM som metod

Situationer:

• APT med tema arbetsmiljö

• Öka kunskapen om SAM i vardagen

För medarbetare

Ca 60 min

Involvering – allas bidrag
SAM-verkstan

Länk till Del 2: SAM som metod

https://samverkstan.suntarbetsliv.se/aktiviteter/involvering/del-2-sam-som-metod/?utm_source=afareg&utm_medium=pdf&utm_campaign=samverkstan#/steg1


Fem delar att välja bland
SAM-verkstan



För chef och skyddsombud

Ca 60-90 min

Situationer:

• Vill ta tempen på arbetsmiljöarbetet

• Inför planering av årets 
arbetsmiljöarbete

Kartläggning – SAM-ronden
SAM-verkstan

Länk till Kartläggning – SAM-ronden

https://samverkstan.suntarbetsliv.se/aktiviteter/kartlaggning-sam-ronden/?utm_source=afareg&utm_medium=pdf&utm_campaign=samverkstan#/steg1


Fem delar att välja bland
SAM-verkstan



För chef och skyddsombud

Situationer:

• Ska göra något i arbetsmiljöarbetet

Genomförande - inspiration
SAM-verkstan

Länk till Genomförande - inspiration

https://samverkstan.suntarbetsliv.se/aktiviteter/genomforande/?utm_source=afareg&utm_medium=pdf&utm_campaign=samverkstan


SAM-verkstan

Fem delar att välja bland



Del 1: Följ upp åtgärder

Situationer:

• Ska följa upp åtgärd i arbetsmiljön

För chef och skyddsombud

Ca 30 min

Uppföljning och lärande
SAM-verkstan

Länk till Följ upp åtgärder

https://samverkstan.suntarbetsliv.se/aktiviteter/uppfoljning-och-larande/folj-upp-atgarder/?utm_source=afareg&utm_medium=pdf&utm_campaign=samverkstan#/steg1


Del 2: Snabbuppföljning i vardagen

Situationer:

• Ska följa upp vad som hänt under 
dagen, veckan eller under ett möte

För medarbetare

Från 10 min

Uppföljning och lärande
SAM-verkstan

Länk till Snabbuppföljning i vardagen

https://samverkstan.suntarbetsliv.se/aktiviteter/uppfoljning-och-larande/snabbuppfoljning/?utm_source=afareg&utm_medium=pdf&utm_campaign=samverkstan#/steg1


Prova på



Intro: Film
3 min

Reflektionsfrågor 
i bikupor

5 min

Självreflektion
5 min

Reflektera i 
bikupor 

2 min

Involvering – allas bidrag
Prova på



Länk till Självreflektion

https://samverkstan.suntarbetsliv.se/aktiviteter/sjalvreflektion/?utm_source=afareg&utm_medium=pdf&utm_campaign=samverkstan


Länk till filmen

https://youtu.be/k3npmVtnpsI


Prata sins emellan
Prova på



Självreflektion
Prova på



Prata sins emellan
Prova på

• Vad tänker du efter att ha
provat den här aktiviteten?

• Skulle du kunna tänka dig att göra
det här med din arbetsgrupp?



Medskick

Alla behövs i arbetsmiljöarbetet

Vårda och utveckla samarbetet chef och 
skyddsombud

Ta stöd i SAM-verkstan

1

2

3



Prenumerera på Suntarbetslivs nyhetsbrev!

üGoda exempel på hur andra gör
üKunskap och inspiration från ny 

forskning
üFörslag på verktyg

som underlättar
arbetsmiljöarbetet

Anmäl dig här

https://www.suntarbetsliv.se/nyhetsbrev/?utm_source=afareg&utm_medium=pdf&utm_campaign=nyhbrev
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