
Företagsledningen tar säkerhetsfrågor på största allvar och agerar som föredömen

Företagsledningen involverar och uppmuntrar alla anställda att delta i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet

Företagsledningen ser till att nyanställda har tillräcklig kunskap för att jobba på ett säkert sätt

Vi som arbetar här uppmuntras att påpeka brister i säkerheten och kan tala fritt och öppet om bristerna

Alla arbetskamrater tar ett gemensamt ansvar för att det är ordning och reda på arbetsplatsen

Vi som arbetar här har tillräckligt med tid för att utföra våra arbetsuppgifter på ett säkert sätt

Vi diskuterar ofta hur vi kan undvika att tillbud och olyckor inträffar och hur säkerheten kan förbättras

Som anställd känner jag ett personligt ansvar för arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen

Jag är väl insatt i de säkerhetsrutiner som gäller på arbetsplatsen

Jag har tillgång till all den skyddsutrustning som behövs för att utföra alla arbetsmoment på ett säkert sätt

Jag tar inte genvägar i arbetet som kan innebära risker

Jag vet hur jag ska gå tillväga för att rapportera brister i säkerheten

Hur väl stämmer dessa påståenden? Diskutera med varandra! Förbättra?Ja Nej

Säkerhetskultur
Det är arbetsgivaren som genom sitt ledarskap kan 
lägga grunden till en bra säkerhetskultur genom att 
bestämma och visa vilka attityder och beteenden 
som ska gälla på arbetsplatsen. För att lyckas med 
detta är det viktigt att arbetsgivaren...

• skapar förståelse för den säkerhetskultur som ska 
gälla genom att låta alla medarbetare vara delaktiga 
i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet,

• skapar positivt engagemang kring arbetsmiljöfrå-
gorna genom att lyfta fram goda exempel i verksam-
heten. Det kan vara medarbetare som är särskilt en-
gagerade i säkerhetsfrågorna eller särskilt lyckade 
projekt vad gäller säkerhetsarbetet,

• håller arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna levande 
och synliga genom att regelbundet ta upp frågorna 
på personalmöten och i medarbetarsamtal, sätta av 
tid för frågorna i den löpande verksamheten, följa 
upp åtgärder i handlingsplaner etc,

• uppmuntrar rätt säkerhetsbeteende samt korrige-
rar eller avbryter felaktigt säkerhetsbeteende.

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värde-
ringar och uppfattningar som chefer och medarbeta-
re har om frågor kring säkerhet och arbetsmiljö.

En god säkerhetskultur är nödvändig för att skapa 
säkra arbetsplatser och kännetecknas av att ledning-
en i ett företag aktivt involverar och uppmuntrar alla 
medarbetare att delta i arbetsmiljö och säkerhets-
arbetet. 

Säkerhetskultur handlar om en organisations ge-
mensamma sätt att tänka och agera i förhållande till 
risker och säkerhetsfrågor. För att skapa en god sä-
kerhetskultur är det avgörande att samtliga chefer 
och medarbetare engagerar sig och har fokus på sä-
kerhet och arbetsmiljöfrågor. Viktigt är också att ru-
tiner för säkerhetsarbetet är dokumenterade och väl 
kända för alla och att det finns ett system för att rap-
portera och utreda tillbud och olyckor.

Byggföretagen arbetar för att höja medvetenheten 
om säkerhetsfrågorna på byggarbetsplatserna
och få alla aktörer i byggprocessen att ta sitt ar-
betsmiljöansvar på allvar, så att olyckor förebyggs 
och förhindras.

När väl företagsledningen har tagit täten och visat 
hur viktiga säkerhetsfrågorna är, måste alla hjälpas 
åt i säkerhetsarbetet. Alla i branschen måste vilja, 
våga och välja agera säkert!

Ett säkert beteende handlar bland annat om att:

• Följa ordnings- och skyddsreglerna på arbetspla-
sen och använda angivna skyddsanordningar samt 
föreskriven skyddsutrustning.

• Inte ta riskfyllda genvägar på grund av tidsbrist el-
ler bekvämlighet.

• Vara medveten om sitt eget beteende på arbets-
platsen samt tänka på konsekvenserna av sitt bete-
ende.

• Tänka på att genom att skydda sig själv kan man 
också skydda andra.

• Uppmärksamma brister på arbetsplatsen så att 
bristerna kan rättas till så snart det går – om du ser 
något farligt avbryt och säg till!

Byggföretagen uppmanar alla medlemsföre-
tag att stanna upp och tänka över säkerhets-
kulturen och säkerheten på de egna arbets-

platserna! 

Hur kan vi själva förbättra säkerhetskulturen
på våra arbetsplatser?

Samla alla medarbetare och avsätt en stund för att 
utifrån bland annat nedanstående frågor diskutera 
hur var och en kan bidra till en bättre säkerhetskul-
tur och därmed även till en säkrare arbetsplats. Sätt 
kryss i rätt kolumn och bestäm vilka åtgärder ni be-
höver vidta på era arbetsplatser eller i er organisa-
tion om ni ser brister eller förbättringsområden i er
nuvarande säkerhetskultur.


