
Uppfyller Ni kraven för Systematiskt Arbetsmiljöarbete?
Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Det är angeläget både för arbetsgivare och arbetstagare, 
men också för hela samhället. 

Alla på arbetsplatsen måste medverka för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som görs på 
arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara krångligt.

År av erfarenhet från HSE-P, hälsa, säkerhet, miljö och processäkerhetsområdet, har möjliggjort för DEKRA att utveckla en bred kunskap. 
Detta gör det idag möjligt för oss att stötta våra kunder vid varje fas av ett HSE-P-projekt. DEKRA kan genom lokal representation i många 
länder, vara din följeslagare och hjälpa dig att garantera trygghet, säkerhet och kvalitet.
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Hur långt har Ni kommit i Erat SAM-arbete?

DEKRA Industrial AB 
Gamlestadsvägen 2, Box 13007 
402 51 Göteborg  
Telefon 010 - 455 1000  
www.dekra-industrial.se 
 
Med reservation för ändringar.

DEKRA - Global partner for a safe world
DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende 
besiktning, provning och certifiering. Vi finns på 28 orter i Sverige och 
är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 44 000 
medarbetare i 60 länder. 

Arbeta med SAM

Reglerna om SAM utgörs av tolv paragrafer som både ställer krav på 
hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras 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.

Förutsättningen för att människan ska må bra är att människa och plats 
fungerar väl tillsammans.

SAM - Systematiskt 
Arbetsmiljöarbete

DEKRA SAM-screening

För att säkerställa att organisationen uppfyller arbetsmiljölagstiftningen 
behöver en screening av det systematiska arbetsmiljöarbetet göras.

Resultatet av screeningen kan sedan läggas in i en handlingsplan och 
användas som ett underlag för förbättringsarbete så att eventuella 
brister kan åtgärdas. Sammantaget resulterar screeningen i ökad 
medvetenhet, överblick och status på det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Den kan även utgöra ett underlag inför en revision 
och en eventuell inspektion från Arbetsmiljöverket.


