
Tema arbeTsliv  
– en kompeTensmiljö  
för aTTrakTivT arbeTe
företag, organisationer och aktörer 
konstaterar att det blir allt viktigare 
att erbjuda attraktiva arbeten för 
att behålla, engagera och attrahera 
medarbetare. vi forskar, utbildar och 
utvecklar metoder sedan 2001. vi gör 
allt tillsammans med företag, organi-
sationer, stödjande tjänsteföretag och 
andra intressenter. nyttan står alltid i 
fokus. Tema arbetsliv står för internatio-
nell spetskompetens och vardagsnära 
praktiskt arbete tillsammans med intres-
senter i Dalarna.

en utveckling av attraktivare arbeten 
innebär att arbeta ”inifrån och ut” och 
därmed ta tillvara både medarbetar-
nas och organisationens kompetens 
och engagemang. vi arbetar därför 
också med till exempel arbetsmiljö, 
motivation, verksam hetsutveckling, 
jämställdhet och samverkan. vi ger 
högskolekurser för yrkesverksamma om 
olika frågor i arbetslivet i de så kallade 
kUla-kurserna, samt specifika utbild-
ningstillfällen inom kompetensmiljön.
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akk 
akk – attraktiv konkurrenskraft syftar 
till en förstärkt samverkan för ökad 
konkurrenskraft och säkrad kompetens-
försörjning genom utveckling av attrak-
tiva arbeten. projektet har tre övergri-
pande mål:

1 små och medelstora företag ska an-
vända utvecklade metoder/arbetssätt 
för att engagera, behålla och attrahera 
kompetenta medarbetare. 

2 stödjande tjänsteföretag ska utveckla 
nya produkter och marknader för 
processer som stödjer företagens 
utveckling av attraktivt arbete. 

3 ett nationellt kompetenscentrum för 
attraktivt arbete ska utvecklas för att 
skapa kontinuitet i samverkan. 

projektet genomförs i nära samverkan 
mellan regionens tillverknings- och tjäns-
teföretag, stödjande företag och aktörer 
samt andra nationella och internationella 
utvecklingsprojekt. 
projektet är finansierat av europeiska 
regionala Utvecklingsfonden, region 
Dalarna och Högskolan Dalarna. 

SAM – Rätt och Lätt
SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete är en föreskrift utgiven  
av Arbetsmiljöverket. Den trädde i kraft den 1 juli 2001. 
sam-rätt och lätt är en arbetsmetod som är utvecklad i samverkan 
med småföretag och där företaget med sina chefer och medarbetare 
kan gå från att helt sakna ett systematiskt arbetsmiljöarbete till att ha 
ett fullt ut fungerande sam. metoden engagerar samtliga på företa-
get vilket ökar förutsättningarna för en organisatoriskt hållbar imple-
mentering. med ett fungerande sam möter företaget de krav som 
arbetsmiljölagen ställer på arbetsgivarens skyldighet att systematiskt 
arbeta med arbetsmiljön inom den egna organisationen.

»Sen vi började samlas kring SAM har alla 
anställda blivit mer engagerade i produktionen 
och mer måna om de produkter de tillverkar. 
Det här går direkt att mäta i pengar, vi får fram 
bättre produkter och slipper reklamationer.«
Christian Redhe, VD, Bältarbo Tegelbruk AB
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Varför ska Vi  
satsa på detta?

SAM – Systematiskt Arbets
miljöarbete – påverkar hela 
arbetsplatsen positivt. Ett 
friskare arbetsliv ökar trivseln 
– och produktiviteten! En bra 
arbetsmiljö skapar attraktiva 
arbetsplatser. Det gör det lättare 
att både behålla och rekrytera 
personal.

Hur får jag mer iNformatioN?
Kontakta Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna, 
arbetsliv@du.se eller läs mer på www.du.se/arbetsliv

Utvecklingsarbetet av SAMRätt och Lätt har skett i nära 
samverkan med olika företag och organisationer i Dalarna.

Hur går det till?
Metoden baseras på fyra 

handledda möten där all per
sonal deltar. Mellan mötena får 
företaget arbetsuppgifter att 
lösa – arbetsuppgifter kopplade 
till olika utvecklingssteg i det 
Systematiska Arbetsmiljö
arbetet. På företaget väljs dess
utom en mindre arbetsgrupp 
som med stöd av processledaren 
arbetar med arbetsuppgifterna. 
Ett sista uppföljningsmöte 
genomförs där företaget får 
redovisa samtliga komponenter 
i sitt Systematiska Arbetsmiljö
arbete.

Hur låNg tid tar det?
Från att processarbetet på

börjas tar det 8–10 månader till 
att arbetet är genomfört. Däri 

ingår fyra handledda möten á 
två timmar med all personal 
samt handledning under några 
timmar däremellan.

Vad blir det  
för resultat?

Citat från användare: 
”Sen vi började samlas kring 
SAM har alla anställda blivit 
mer engagerade i produktionen 
och mer måna om de produkter 
de tillverkar. Det här går direkt 
att mäta i pengar, vi får fram 
bättre produkter och slipper 
reklamationer”

Christian Redhe, VD,  
Bältarbo Tegelbruk AB
”Det blir bättre effekt när man 
kör det inifrån och ut”

Per Bergkvist, VD,  
UNE-Produkter AB

fiNNs det refereNser?
• UNEProdukter AB
• Dala List AB
• Bältarbo Tegelbruk AB
• Lemont AB
• Nyhammars Bruk AB
• BoschRexroth AB
• Fiskarheden trävaru AB
• Dalastugor Fastighets AB
• Bomankök AB
• Leksanddörren AB
• Dalalaminat AB
• Dala Floda Golv ABFysiska,

psykiska
och sociala

arbets-
förhållanden

Risker i arbete är inte alltid lika uppenbara som här.

Systematiskt  
arbetsmiljöarbete.


