Förebygg olyckor och ohälsa
– Säkerhetskultur och systematiskt arbetsmiljöarbete

Vad är säkerhetskultur och hur kan man arbeta med
säkerhetskulturen på en arbetsplats?
Det här är några frågor som vi vill ge svar på i den
här broschyren om säkerhetskultur.

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Arbetsplatsens säkerhetskultur
och det systematiska arbetsmiljöarbetet
påverkar varandra
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ställer
krav på vad du som arbetsgivare ska göra för att uppnå en god
säkerhet och arbetsmiljö på arbetsplatsen. De beskriver hur arbetsgivare och arbetstagare i samverkan ska undersöka, bedöma och åtgärda risker och sedan kontrollera effekterna av arbetsmiljöarbetet.
En säkerhetskultur speglar hur en organisation
arbetar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
Det går inte att observera en kultur i sig, utan
det man kan se och lägga märke till är hur
uppfattningar och beteenden yttrar sig på
arbetsplatsen.

Beteende

Uppfattningar
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Vad är då säkerhetskultur?
Säkerhetskultur handlar alltså om en organisations gemensamma sätt
att tänka och agera i förhållande till risker och säkerhetsfrågor.
Det som kännetecknar en god säkerhetskultur på en arbetsplats är
att chefer och medarbetare engagerar sig och har fokus på säkerhet
och arbetsmiljöfrågor. Och det är viktigt att chefer prioriterar och
hanterar frågorna på alla nivåer i verksamheten. Andra kännetecken
på en god säkerhetskultur är att rutinerna är dokumenterade och
kända för alla och att det finns system för att rapportera avvikande
händelser.

Förutsättningar för ett väl
fungerande rapporteringssystem
Det behöver vara tydligt och enkelt för alla vad
och hur de ska rapportera och hur man tar hand
om rapporteringen. Det är viktigt att det inte
finns någon så kallad syndabocksmentalitet som
påverkar viljan att rapportera. Brister i dessa
förutsättningar kan innebära att man går miste
om viktiga erfarenheter och kunskaper som har
betydelse för det förebyggande säkerhets- och
arbetsmiljöarbetet.
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Hur kan man arbeta praktiskt
med säkerhetskulturen?
När du som arbetsgivare gör systematiska undersökningar av
arbetsmiljön, kan det vara relevant att uppmärksamma chefers och
medarbetares uppfattningar om arbetsplatsens säkerhet och arbetsmiljöarbete.

Var uppmärksam på:
f hur chefer och medarbetare engagerar sig,
f hur systemet för händelserapportering fungerar,
f om det finns en eventuell syndabocksmentalitet,
f om återkoppling och kommunikation fungerar på
alla nivåer i organisationen.
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Jobba med ständiga förbättringar
Ta hjälp av vårt enkätverktyg för att komma vidare med ert
säkerhetskulturarbete.Detfinnspåvårwebbplatsav.se.Dufår
också hjälp med vilka frågor ni kan arbeta vidare med för att
åstadkomma en förbättring av säkerhets- och arbetsmiljöarbetet.
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Vill du veta mer?
Mer information finns på av.se, sök på säkerhetskultur och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Har du frågor?
E-post: registrator.arbetsmiljoverket@av.se
Telefon, växel: 010-730 90 00

Fler exemplar av broschyren beställs från:
Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm
Telefon 010-730 90 00
E-post: arbetsmiljoverket@av.se
av.se
Best nr ADI 705
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Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö
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