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INNAN DU BÖRJAR 
Du har fått i uppgift att göra SAM-TESTET. Du ska bedöma och svara på frågorna utifrån ditt ansvar och 
uppgift i verksamheten. För att få ut mesta möjliga av testet behöver du förbereda vissa uppgifter innan 
du börjar svara. Det är syftet med denna handledning. Själva testet är mycket enkelt att göra.  
 
SAM-TESTET visar statusen på arbetsmiljöarbetet. Med trafikljusets rött till grönt som idé, och med 
svar Ja eller Nej, så bedöms 37 olika frågegrupper med 3 frågor i vardera.   
 

 Röd fråga anger ett absolut krav enligt lagstiftningen 

 Gul fråga bedömer hur systematiskt ni arbetar.  

 Grön fråga hur aktivt förebyggande ni arbetar. 
 

Svaren på testet visar hur långt ni kommit, vilka åtgärder som behövs eller det som går att förbättra.  

 

FÖRBERED DIG 

Syftet med testet är att få bästa möjliga kartläggning av ert nuvarande arbetsmiljöarbete. Om du inte redan har 
koll behöver du därför ta reda på vilka olika policies, riktlinjer och rutiner ni har. Som vägledning för vilka doku-
ment eller vilken information som kan behövas så finns på nästa sida en översikt på testets frågeområden. 

Du kanske också behöver fråga någon – VD eller annan verksamhetsansvarig, skyddsombud eller specialist - vad 
som gäller hos er. Arbetsgivaren och dess högst ansvarige, är alltid ansvarig för arbetsmiljön. Beroende på din roll 
– VD/verksamhetsansvarig eller samordnare etc. - så svarar du vad du vet utifrån din ”position”. Om du gör 
testet som skyddsombud eller linjechef/arbetsledare med SAM-TESTET Duo eller Multi så finns ytterligare in-
formation för dig i slutet av handledningen. 

  

SÅ HÄR GÖR DU TESTET 
Du kommer du till testets startsida genom 
att klicka på den första länken i mailet du 
fått från oss. Testet inleds då du klickar på 
knappen ”Starta SAM-TESTET”.  

Sedan är det bara att svara Ja eller Nej på 
frågorna som löpande matas fram. När du 
svarar Nej på en fråga kommer du automa-
tiskt till ”röd” fråga i nästa frågegrupp. 
Svarar du Ja kommer du till nästa fråga i 
gruppen.  

I slutet av testet inleds några områden med en fråga om en viss verksamhet finns hos er. Bedöm om detta gäller 
er. Om inte, svara du Nej och kommer till nästa område. Svarar du Ja så kommer du till den ”röda” frågan i grup-
pen. Dessa ”omfrågor” är nummer 28-37 i översikten på nästa sida. 
 

Du kan inte ”backa” och ändra svar i enkäten! Du kan däremot avbryta testet. När du sedan fortsätter - klicka på 
länkadressen i mailet igen - så kommer du automatiskt till den fråga du lämnade. 

Några frågor har flera frågeställningar. Det ska vara så, och alla behöver vara uppfyllda för att kunna svara Ja. Om 
du på någon fråga är osäker eller inte riktigt vet hur det är hos er, svara då alltid Nej.   

En annan möjlig ”felkälla” är att man vill vara positiv - det är nog bra - och svarar Ja. Avsikten med testet är ”Kart-
läggning för utveckling” och ett stöd för er verksamhet. Inte att man ska dölja, ”nita” eller ”hänga ut” någon.  

Även om valet är ett Ja eller Nej så väcker testets frågor också funderingar. Hur är det egentligen med detta? Och 
vissa frågor hänger ihop med andra bestämmelser som t.ex. brandskydd eller annat som säkerhet- och hälsofrå-
gor. Det är därför oftast en fördel om ytterligare någon lämplig person deltar.  

När du svarat på alla frågor får du automatiskt instruktioner hur testet avslutas och hur du tar del av resultatet. Du 
behöver bland annat ladda ner två dokument – ett underlag för en handlingsplan och en summerad rapport. 
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FRÅGORNA I TESTET 
Med ledning av frågeområdena nedan bör du stämma av vilka rutiner och dokument ni har för dessa. Men det kan 
också finnas policies och rutiner för till exempel säkerhets- och hälsofrågor som ”överlappar” arbetsmiljön. 
 

Det finns ingen tvingande standard för beteckningar eller innehåll på dokumenten. Du bör även bedöma hur långtgå-
ende till exempel en policy eller riktlinje är; bara uppfyller det nödvändiga, förebygger eller är aktivt och utvecklande? 
 

Frågeområde 
AML (Arbetsmiljölagen), AMF (Arbetsmiljöförordningen), AFS (Arbetsmiljöverkets föreskrifter); SAM (Systematiskt 
Arbetsmiljöarbete 2001:1), OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4). Varje grupp omfattar 1 till 3 frågor. 
 

Fråge-
grupp 

  

AML/AMF  

Organisation, samverkan, dokumentering och utveckling av arbetsmiljöarbetet – AML kap 3 o 6 1 

Rutiner och ansvar interna informationen om arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter – AMF § 5 2 

Rapportering, hantering och återkoppling av tillbud, olyckor och arbetsskador - AML kap 3 § 3a 3 

SAM-föreskrift & Organisatorisk och social arbetsmiljö  

Arbetsmiljöpolicy; krav, utformning och förankring - § 5  4 

Ange mål för organisatorisk och social arbetsmiljö - AFS 2015:4 § 7-8 5 

Rutiner och instruktioner hur förebygga och hantera risker för olycksfall - § 5 o 7 6 

Metoder, rutiner och utvärderingar för skyddsronder och riskbedömningar - § 8 o 10 + AMF § 7 7 

Rutiner och arbetssätt för riskbedömning i samband med förändring - § 8 8 

Fördelning (delegation) av arbetsmiljöuppgifter, dokumentation och uppföljning - § 6 9 

Kunskaper för mottagen delegation av arbetsmiljöuppgifter - § 7 10 

Chefers kompetens om ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling - AFS 2015:4 § 6 11 

Medarbetarnas kunskaper för att kunna förebygga skador och ohälsorisker - § 7 12 

Medarbetarnas möjligheter att hantera sin arbetsbelastning - AFS 2015:4 § 9 13 

Chefer/arbetsledares information och stöd till sina medarbetare - AFS 2015:4 § 10 14 

Bedöma arbetstidens förläggning för att motverka risker för ohälsa - AFS 2015:4 § 12 15 

Utredningar av olyckor eller allvarliga tillbud; rutiner, slutsatser och återkoppling - § 9 16 

Årlig uppföljning, analys och slutsatser av hela arbetsmiljöarbetet - § 11 17 

Behov och tillgång till expertstöd i hälso- och arbetsmiljöfrågor - § 12 18 

Generella AFS:ar  

Mål, rutiner och planer för arbetsanpassning o rehabilitering - AFS 1994:1  19 

Riktlinjer, rutiner och åtgärder för hantering av alkohol- och drogproblem - AFS 1994:1 20 

Rutiner och åtgärder för att förebygga och hantera kränkande särbehandling -  AFS 2015:4 § 13 21 

Rutiner för information och hantering av situationer med kränkningar - AFS 2015:4 § 14 22 

Utredning, rutiner, utrustning och support för Första hjälpen och krisstöd - AFS 1999:7 23 

Undersökning, bedömning och åtgärder av fysisk arbetsbelastning/ergonomi. - AFS 2012:02 24 

Synundersökning och åtgärder för medarbetare med arbete vid bildskärm - AFS 1998:5 25 

Rutiner och åtgärder för gravida och ammande arbetstagare - AFS 2007:05 26 

Rutiner och information om utrymning och brandskydd - AFS 2009:02 27 

SAM & AFS:ar om ni  

Har verksamhet med starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter - AFS 2015:4 § 11 28 

Har verksamhet som kan medföra risker för hot och våld - AFS 1993:2 29 

Har medarbetare som reser mycket i tjänsten - AFS 2001:1 och råd från Arbetsmiljöverket 30 

Har medarbetare som har nattarbete - AFS 2005:6 31 

Har medarbetare som utför ensamarbete - AFS 1982:03 32 

Använder kemikalier i verksamheten - AFS 2011:19 33 

Använder arbetsutrustning och verktyg med särskilda skaderisker - AFS 2006:4 34 

AML om ni  

Har anordningar och utrustning som personal från andra arbetsgivare använder - AML kap 3§ 12 35 

Anlitar inhyrd personal i er verksamhet - AML kap 3 § 12 36 

Bedriver och ansvarar för bygg och anläggningsarbeten – AML kap 3 § 6 37 
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SAMMANSTÄLLNING AV TESTRESULTATET 
När själva testet är klart sammanställs resultatet i två steg. Dels direkt på skärmen med en översiktlig grafisk bild 
– Executive Summary.  Dels i detalj med två PDF-dokument att ladda hem som underlag för ert fortsatta arbete.  
 

Executive summary 
Summerat alla svar visas på två skalor från rött till grönt, var ni översiktligt befinner er i ert arbetsmiljöarbete.  
 

Utefter en röd skala markeras i vilken grad ni uppfyller de direkt lagliga kraven för ar-
betsmiljöarbetet.  
 

På den andra skalan anges från gult till grönt i vilken uträckning ni utöver de formella 
kraven, också arbetar systematiskt samt även gått vidare till ett mer aktivt förebyg-
gande arbete med arbetsmiljöfrågorna. 

 

Däremot säger svaren inget om hur det är ställt med själva arbetsmiljön. Men ju längre mot grönt ni är, desto 
mer sannolikt att den är god och inte skapar ohälsa. 
 

Underlag för handlingsplan 
Du får en mall som ett underlag till arbetet att ta fram en handlingsplan. Där anges grupperat efter trafikljusets 
tre färger kraven eller förslag på åtgärd för alla frågor där ni svarat Nej. Det finns också spalter för att ange vilka 
åtgärder, ansvarig och tidplaner ni beslutar.  
 

Resultatrapport 
I rapporten grupperat efter trafikljusets tre färger redovisas också 
alla frågor där ni svarat Nej, men med mer detaljerad information.  
                             

Direkt kopplat till svaren finns en allmän Kommentar för att förstå 
sammanhanget. Därefter anges mer detaljerat vilka konkreta Åt-
gärder ni antingen enligt lagliga krav – anges i röd kategori - ni be-
höver genomföra. Eller för de två andra kategorierna, rekommende-
ras att göra om ni vill komma vidare i arbetsmiljöarbetet. 
 

Och ännu mer stöd 

Som stöd i arbetet att ta fram handlingsplanen finns också ännu 
mer konkreta råd och praktiska tips i ett intranät. De är dels gruppe-
rade för varje frågeområde och dels finns mer generell information 
om arbetsmiljöarbetet. 

 

MER INFORMATION 
Vid varje ”röd fråga” i testet finns en markör med ett ? Klickar du på den så öppnas en ruta med information om 
vilket formellt krav frågan baseras på. Den informationen finns sedan också med i slutrapporten. 
 

Kolla det branschspecifika 
Testet täcker inte alla särskilt bransch- eller ämnesspecifika föreskrifter. Ni bör därför även sedan göra en ge-
nomgång av Arbetsmiljöverkets AFS-förteckning och bedöma vilka fler föreskrifter som eventuellt också kan gälla 
för er verksamhet.   
 

Om DUO 
Idén med SAM-testets Duo är att arbetsgivaren (VD eller motsvarande företrädare) och huvudskyddsombudet 
(eller motsvarande) gör ett test vardera. De får då var sitt underlag för en gemensam avstämning av arbetsmiljö-
arbetet. Du svarar alltså på testets frågor utifrån din position och vad du vet.  
 

Tanken är att sedan utifrån respektive rapport tillsammans göra tydligt både vad som fungerar och om det finns 
brister eller utvecklingsbehov. Vid olika svar gäller det alltså att reda ut varför man svarat så, diskutera och be-
stämma om det föranleder någon åtgärd och vad som i så fall blir nästa steg. 
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Om MULTI 
Idén med SAM-testets Multi är att få en nulägesanalys av hur arbetsmiljöarbetet fungerar i en större organisation 
med delegerade arbetsmiljöuppgifter, och kanske verksamhet på många orter. 
 

Du har valts ut att göra ett test. Du ska svara utifrån din kunskap och uppfattning om hur det är och fungerar där 
du befinner i organisationen. Är du osäker svara då Nej. Det ger då en ”signal” i underlaget till din handlingsplan 
att sedan ta reda på hur det är. 
 

Du får ut ett eget underlag för handlingsplan och rapporten och har tillgång till testets intranät precis som det 
beskrivs här i handledningen.  
 

Högsta ledningen får en särskild sammanställning av alla genomförda test. Denna visar hur det är ställt inom 
respektive frågeområde i hela organisationen. Och därmed om det krävs åtgärder för att hålla arbetsmiljöarbetet 
på den nivå som ledningen vill. Hur detta arbete hanteras bör du internt hos er få mer information om. 
 

Övrigt 
Du kan också finna mer allmän information om testet på vår hemsida www.samtestet.se  

 
 

Lycka till! 
 

http://www.iau.se/sam-testet/23

