Introduktion till
Systematiskt Arbetsmiljöarbete på Smart
Vilka risker finns i din arbetsmiljö? För att förstå det måste du först förstå vad en risk är.
En risk är något som kan påverka din hälsa negativt eller som kan vara skadligt.
Du måste också förstå vad arbetsmiljö är för något.
För olika Smartanvändare kan arbetsmiljön se väldigt annorlunda ut. Oavsett hur din arbetsmiljö
ser ut bedöms den efter fysiska, sociala och organisatoriska förhållanden. Den fysiska
arbetsmiljön avser hur din arbetsmiljö ser ut rent faktiskt och rumsligt. Är den utformad för att
passa din kropp och dina förmågor eller är den obekväm eller rent av farlig? Den sociala
arbetsmiljön avser samspel och stöd från chefer och kollegor. Den organisatoriska arbetsmiljön
avser hur arbetet är upplagt. Är det t ex lagom mycket arbete och har du de verktyg som krävs för
att kunna lösa uppgiften?
Risker som upptäcks skall åtgärdas så snart det bara går men de som inte kan åtgärdas
omedelbart ska noteras i en handlingsplan. Där anges när risken skall åtgärdas och av vem.
Åtgärder som har genomförts för att ta bort eller minimera risker skall också utvärderas.
Det är också viktigt att alla olyckor och tillbud rapporteras. En olycka är när skada inträﬀar. Ett
tillbud är ett tillfälle när en olycka var nära att inträﬀa. Då gäller det att veta hur en olycka eller
tillbud skall rapporteras och till vem.
Allt detta arbeta skall göras i samverkan mellan chef, medarbetare och skyddsombud. Det kräver
också att det skall finnas rätt kunskap för att kunna göra bedömningar. Saknas den kunskapen
måste extern hjälp kallas in.
För att arbetsmiljöarbetet skall kunna genomföras på ett riktigt sätt krävs rutiner. Dessa rutiner
anger hur, när, vem och vad som skall göras. På Smart finns också en arbetsmiljöpolicy som
förklarar vad organisationen strävar efter att uppnå samt hur det skall genomföras. Det krävs
också att det genomförs en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet.
Organisationen av allt detta arbete kallas i korthet SAM och står för systematiskt
arbetsmiljöarbete och det är ett krav att att det skall finnas på alla arbetsplatser.
När du arbetar på SmartSe AB är koordinatorn din chef. Om du jobbar i ett projekt på SmartSe AB
är projektledaren din chef.
Vill du veta mer om systematiskt arbetsmiljöarbete kan du se Arbetsmiljöverkets introduktionsfilm
som du hittar här:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/
Arbetsmiljöverkets övriga webbutbildningar hittar du här:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/webbutbildningar/?hl=online%20utbildning

