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Informatörer i denna modul är: 

Huvudpartners i projektet

Tänk det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som ett vattenfall. Fokus på att främja och 
förebygga så att så få som möjligt ramlar 
ned för vattenfallet. Det främjande arbetet 
är en givande och rolig aktivitet, så att 
personerna håller sig simmande och blir 
bättre på att simma. Det förebyggande 
arbetet är skyddsnätet som ska hindra per-
soner från att ramla ner. De som ramlar ned 
får hjälp med rehabilitering så att dessa 
kan klättra upp igen och återgå till arbetet. 

Källor

www.av.se

Vill du veta mer?
www.skovde.se/samhallsorientering

eller ring

Skövde kommun kontaktcenter
0500-49 80 00

Du kan även hitta mer 
information om Sverige på:

Hälsa på  
arbetsplatsen



Arbetsmiljö och hälsa    
Arbetsmiljö är allt som omger dig på jobbet så som 
 arbetsredskap, maskiner, luften, ljudet och ljuset. 
Arbetsmiljö är också hur arbetet är organiserat och hur 
trivseln är på jobbet. 

Reglerna för arbetsmiljö gäller för alla som jobbar i 
en verksamhet, oavsett ålder eller anställningsform. 
 Reglerna finns föratt främja säkert arbete där ingen blir 
skadad eller sjuk. 

Ansvarsområden i arbetsmiljön

• Arbetsgivaren 
–  Har huvudansvaret. Arbetsgivaren ska ha god känne-

dom om arbetsmiljölagen och arbetsmiljöregler.

• Arbetstagaren 
–  Ska deltaga i arbetsmiljöarbetet genom att upplysa 

om man ser eller råkar ut för risker, tillbud, sjukdom 
och olycksfall. Arbetstagaren kan också föreslå 
åtgärder och lämna synpunkter på åtgärder för 
arbetsmiljön som har genomförts.

• Skyddsombud/Arbetsmiljöombud 
–  Är med vid planering och genomförande av arbets-

miljöarbetet. Dessa är också med vid undersökning 
av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och 
årliga uppföljningar.

• Företagshälsovården 
– Är en expertresurs i arbetsmiljöarbetet.

Hälsofrämjande, 
 för ebyggande och 
 rehabiliterande arbete
Hälsofrämjande faktorer: raster, gemensamma fikastun-
der med kollegor, flexibla arbetstider.

Förebyggande: skyddsutrustning, skyddsronder, upp-
märksam på tidiga signaler som kan leda till långtids-
sjukskrivning, som stress.

Rehabiliterande åtgärder: kontinuerlig kontakt med 
chef och arbetsplats, rehabiliteringsplan för återgång 
till arbete.

Systematiskt arbets
miljöarbete SAM
En arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön syste-
matiskt och planerat. Alla delar hänger ihop och varje 
del behövs. De centrala aktiviteterna illustreras ofta som 
ett hjul. Detta hjul beskriver också att ett arbetsmiljö-
arbete är en kontinuerlig process med aktiviteter som 
återkommer: 

• undersökning av verksamheten.

• bedömning av de risker som synliggjorts vid 
 undersökningen.

• åtgärder för att minska riskerna. 

• kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en 
bättre arbetsmiljö.

Efterhjälpande/
rehabiliterande

Ohälsa Hälsa

Förebyggande Hälsofrämjande

Diagnos 
sjukskrivning Riskzon Målzon

Besvär
Sjukdomar

Skador Funktionshinder Hälsorisker KreativitetPrestation

Självbestämmande

Välbefinnande

Uthållighet

Livskvalitet
Känsla av  sammanhang

• Grönt – Identifiera faktorer som håller oss friska och 
förstärka dessa.

• Gult – Identifiera faktorer som riskerar att göra oss 
sjuka och försöka undanröja dessa. 

• Rött – Hjälpa individer som har drabbats av ohälsa.

Behandla och 
lindra den skada 
som redan skett

Undvika risker 
och skada

Bibehålla och stärka det 
som får många att må bra
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