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Ångtvättbilens systematiska arbetsmiljöarbete 

 
 

Ångtvättbilen är ett golvvårdsföretag som grundades 1984, med tvätt av heltäckningsmattor som specialitet. Idag är Ångtvättbilen nordens 
marknadsledande företag inom golvvård för alla typer av golv (trä, linoleum, plast, sten, betong, special, osv) samt tvätt av heltäckningsmattor 

och textila möbler. Ångtvättbilen rekommenderas av ledande golvtillverkare. 
www.angtvattbilen.se 

 

 
Ångtvättbilen är en rikstäckande franchiseorganisation där företagarna har ansvar för ca 100 anställda på årsbasis. 
Arbetsuppgifterna i kedjan kan sammanfattas med att vi skall sälja och utföra olika typer av golvvård. Ångtvättbilen 
är ett tjänsteföretag och är därför starkt beroende av personalens arbetsinsats. För att kontinuerligt vara ledande i 
vår bransch krävs det att alla trivs och mår bra, därför arbetar vi mot att systematiskt förbättra vår arbetsmiljö i allas 
våra arbetsuppgifter, Konrad Löwhagen, VD 
 
 

 
 
 
 
En attraktiv arbetsplats viktig för framgång 

 
För att bibehålla och rekrytera marknadens bästa personal är en attraktiv 
arbetsplats en av de viktigaste framgångsfaktorerna för Ångtvättbilen. För 
att nå detta arbetar vi kontinuerligt med målsättningar i våra styrkort och 
handlingsplaner som skall stimulera detta mål på kort och långsikt. 
 
Vårt arbetsmiljöarbete 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på Ångtvättbilen sker i FT eller FT 
utsedd skyddsansvarige regi.  

Arbetet omfattar alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har 
betydelse för arbetsmiljön. 
 
I uppgifterna med det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbeta 
efter fastställd arbetsmiljöpolicy och regelbundet undersöka 
arbetsförhållandena och att bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall i 
arbetet. I arbetet ingår också att vid eventuella olycksfall och allvarliga 
tillbud utreda orsakerna till detta så att riskerna för liknande olyckor kan 
förebyggas. Medarbetare informeras om risker och utbildas vid behov om 
kunskap saknas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Konkreta exempel arbetsmiljöförbättringar inom 
Ångtvättbilen kedjan: 
 

• Individuella må bra mål. 
• Uppmuntran till fysisk träning, ex gymkort. 
• Frukt på arbetsplatsen. 
• GPS till bilar för att undvika stress. 
• Ramper för utrustning till bilarna. 
• Regelbundna personalmöten som tar upp 

arbetsmiljö frågor. 
• Skyddsutrustning för golvvård. 
• Hälsoundersökningar 
• Ökat andelen dagtidsarbeten 

 
 
 
 
Metoder & Verktyg 
 

• Arbeta med arbetsmiljö integrerat i miljö & 
kvalitetsledningssystem baserade på ISO 
9 001:2000 och 14 001:2004 vilka standarder vi är 
certifierade mot. 

• Balanserade styrkort & handlingsplaner för vårt 
målarbete. 

• Ångtvättbilen ”förbättrande åtgärder” för avvikelser, 
korrigerande och förebyggande åtgärder. 

• Informationsflöde via Ångtvättbilens intranät och 
golvvårdsforum. 

• Utvecklingssamtal. 
• Riskbedömningar ex. vid golvvårdsuppdrag 
• Skyddsronder. 
• Internmöten 
• Periodvis nätverkar vi med institutioner, ex IVL, 

Prevent för verksamhetsutveckling.  
• Budget 

 
 
 
 

 
 


