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Definitioner

Säkerhetskulturen återspeglar
organisationens grundläggande
värden, de normer, antaganden
och förväntningar som bildar företagets verksamhetsprinciper.

Säkerhetshantering är helhetsbetonad och systematisk verksamhet
för att främja säkerheten. Den omfattar alla de metoder och funktioner som leder till en god helhetssäkerhet. Verksamheten baserar
på ett nära samarbete med hela
personalen.

Ledningssystemet omfattar personal, resurser, verksamhetspolicy och
metoder på alla nivåer. Mellan de
olika beståndsdelarna i systemet
finns en organiserad växelverkan
för att en bestämd uppgift skall
kunna fullgöras eller mål upprätthållas.

Riskbedömning är en omfattande
systematisk identifiering av risker
och hälsoskador och bedömningen
av riskerna för medarbetarnas säkerhet och hälsa. Målet för riskbedömningen är en förhöjd säkerhet
i arbetet.

Riskhantering är en del av säkerhetsledningen och innebär
systematiskt arbete för att trygga
en fortsatt verksamhet och personalens säkerhet. I riskhanteringen
ingår all verksamhet inom organisationen som bedrivs för att
minska eller eliminera risker. I det
praktiska arbetslivet utgör riskhanteringen ett av säkerhetsledningens arbetsredskap.



Säkerhetsledning
Säkerhetsledning omfattar såväl
lagstadgad som all frivillig helhetsbetonad säkerhetshantering där
styrningen av metoder och handlingssätt förenas med ledningen av
människor. Föreställningen om ett
ständigt pågående främjande av
säkerheten och hälsan på arbetsplatsen ingår även i begreppet.
Dessutom rymmer säkerhetsledning ständig planering, verksamhet och uppföljning.
Det finns många olika utgångspunkter för en god säkerhetsledning. Hela ledningen måste förbinda sig till ett sådant tänkande för
att säkerhetsledningen skall finna
gensvar hos personalen. Först då
personalen känner sig förbundna

till föreställningen om säkerhetsledning kan ledningen och den
verksamhet som bygger på säkerhetsledningen utveckla företagets
säkerhetskultur.
Ett av de viktigaste arbetsredskapen inom säkerhetsledningen är
riskbedömningen. Med hjälp av
den utvärderas behovet av att
förbättra arbetsförhållandena och
arbetsmiljöfaktorernas inverkan.
Med hjälp av säkerhetsledning
tryggas medarbetarnas kunskap,
deras medverkan och motivation.
Säkerhetskulturen och företagets
praxis i säkerhetsfrågor inverkar på
hur säkerhetsledningen gestaltas.
Säkerhetsarbetet borde vara en

S Ä K E R H E T S K U LT U R
Säkerhetshantering
omfattar de handlingssätt som tillämpas
inom säkerhetsledningen
säkerhetsledning



styrning av metoder
och rutiner

ledning av
människor

riskbedömning
mätningar
utbildning
osv.

kunnande
delaktighet
motivation
osv.

daglig rutin som integrerats i all
annan verksamhet på arbetsplatsen. På arbetsplatsen bildar säkerhetsarbetet en del av det dagliga

arbetet. De sakkunniga inom arbetarskyddet stöder linjeorganisationen i dess arbete för säkerheten.

Väsentliga drag inom säkerhetsledningen
En framgångsrik säkerhetsledning
baserar på klara utgångspunkter,
t.ex. tillgång till en verksamhetspolicy, preciserade skyldigheter och
befogenheter inom verksamheten,
riskbedömning, mätningar, uppföljning och dokumentering och tryggad kunskap och information. En
förutsättning för säkerhetsledning
är att företaget har ett fungerande
responssystem som tillåter arbetsplatsen att systematiskt förvissa sig
om att metoderna som används
ständigt förbättras.
Arbetsgivaren skall alltid tillämpa
en säkerhetspolicy eller säkerhetsprinciper där de allmänna målen
för säkerheten klarläggs. Av säkerhetspolicyn framgår ledningens
inställning till säkerhetsarbetet.
Dessutom definieras verksamhetsprinciperna och metoderna för
samarbetet bland de anställda.
Då det gäller organiseringen utgörs de viktigaste elementen inom

säkerhetsledningen av klart avgränsade verksamhetssystem, verksamhetsansvar och - skyldigheter
och av tillräckliga resurser för att
målen skall kunna uppnås.
En välgenomförd kartläggning av
det aktuella läget där en bedömning av verksamheten och riskerna
ingår bildar grunden för säkerhetsarbetet. För att utreda det
aktuella läget och genomföra en
riskbedömning står olika redskap
till förfogande. Det är viktigt att se
till uppföljningen av att planerade
åtgärder genomförs. För utvärderingen av säkerhetsnivån väljs
lämpliga mätinstrument. För att
uppnå och upprätthålla säkerheten
behövs även kunskap, riktiga attityder och motivation. Det är viktigt att ledningen har tillgång till
mångsidig information.
I tabellen på följande sida granskas
de ur arbetarskyddssynpunkt viktigaste faktorerna i säkerhetsledningen.



SÄKERHETSLEDNING
Säkerheten i arbetet
Arbetshälsa
Säkerhetspolitik

• anger målen
• ledningens engagement synbart
• personalens roll i fullföljandet av säkerhetsarbetet märkbar

Organiseringen av
säkerhetsledningen

• skapa systematiska verksamhetsmetoder
• definiera verksamhetsansvar och - skyldigheter
• säkerställa linjeledningens resurser

Metoder

•
•
•
•
•



riskbedömning
tryggad kunskap
genomförande av åtgärder
information
mätning och uppföljning

Säkerhetsledning på arbetsplatsen
Säkerhetsledning är en del av
utvecklingen av säkerheten på arbetsplatsen. Den inverkar positivt
bl.a. på i vilken mån personalen
engagerar sig, atmosfären, en förbättrad produktionskvalitet och på
hur olyckor och tillbud förebyggs.
Det är möjligt att förverkliga säkerhetsledning på många olika sätt
beroende på företagets verksamhetspraxis. Principerna för säker-

Högsta ledningen

hetsledning måste i alla fall tillämpas för att verksamheten skall vara
systematisk. Dessa kan vara sådana
man själv utarbetat eller metoder
som har utvecklats utifrån standarderna för säkerhetsledning.
Samarbetspersoner och sådana sakkunniga som lagen förutsätter på
arbetsplatsen är arbetarskyddschefen och arbetarskyddsfullmäktige.

Annan linjeledning

Arbetstagare

Observation av
arbetsmiljön och
verksamheten

X

X

Handledning

X

X

Säkerhetspolitik

X

Mål, uppföljning och
organisering av
säkerhetsarbetet

X

osv.



Säkerhetsledning i lagstiftningen
Arbetarskyddslagen förutsätter
inte att det finns ett säkerhetsledningssystem på arbetsplatsen.
Lagen omfattar emellertid ett flera
delområden som kännetecknar en
god säkerhetsledning. Arbetsgivaren skall vara förtrogen med säkerheten på arbetsplatsen och de riskkällor som förekommer. I bestämmelserna som gäller byggnation
till exempel ingår bestämmelser i
anslutning till projektorganisering,
projektering av arbetet och övervakningen av byggarbetsplatsen
som överensstämmer med principerna inom säkerhetsledningen.
Arbetsgivaren är skyldig att reda
ut och utveckla arbetshälsan och
arbetssäkerheten i samarbete med
personalen.
En skyldighet är kravet på ett
verksamhetsprogram för arbetarskyddet. Verksamhetsprogrammet
intensifierar det förebyggande arbetarskyddet och styr verksamheten mot en systematisk förbättring
i enlighet med organisationens
egna förutsättningar.
Egentliga krav på säkerhetsledningsystemen ingår endast i
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förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga
kemikalier (59/99). Här behandlas
den mänskliga verksamheten och
organisatoriska bakgrundsfaktorer.
Förordningen sammankopplas till
arbetarskyddslagen genom statsrådets beslut om avvärjande av
riskerna för storolyckor för arbetstagare (922/99).
Det finns även andra bestämmelser
än arbetarskyddslagen som ålägger
företag förebygga olycksfall med
hjälp av systematisk målsättning,
verksamhetsplaner och –program.

Företagshälsovården
Företagshälsovården stödjer arbetsplatsen arbete för säkerheten.
Företagshälsovården genomför
arbetsplatsutredningar och följer
med arbetstagarnas hälsotillstånd.
I säkerhetsledningen deltar företagshälsovården i egenskap av
samarbetspartner och producerar
och sprider information.

Mot ständig förbättring av säkerheten
Fortsatt
utveckling

Särdrag i säkerhetsverksamheten  
Olika metoder har
utformats som
resultat av helhetsbetonad ledning   

Nästan alla arbetstagare är medvetna
om tillämpningen av
säkerhetsledning och
deltar i verksamheten   

Föreställningen om
säkerhetsledning har
antagits och omsätts i
praktiken

Sökande efter
metoder, samarbetet håller på
att utformas   

Utveckling av säkerheten fastän särskilt
säkerhets-tänkande
hos ledningen inte
förekommer   

Sökande efter
verktyg för säkerhets-ledningen och
utbildning av arbetstagarna   

Aktiv säkerhets-ledning,
metoderna håller fortfarande på att utformas

Separat verksamhet, drivs av
arbetarskyddskommissionen   

Såväl kännedomen
som verksam-heten
befinner sig på
primär-stadium   

Kännedom om
säkerhets-ledning,
praktiska åtgärder
saknas   

Föreställningen om säkerhets-ledning existerar i teorin, verksamhet
endast på pappret

       

Kännedom   

God förtrogenhet   

Kunskap om
säkerhetsledning

Samarbete
med personalen   

Kännedom om säkerhetsledning

Den centrala tanken inom ett företags säkerhetsverksamhet går ut
på att det skall skapas en helhetsbetonad säkerhetsverksamhet som
ständigt förbättras. Förutom att
systemet skall förbättras så att det
fungerar bättre skall även arbetsförhållandena och människornas
välbefinnande också förbättras.
Företaget kan om det så önskar
använda sig av många olika färdiga modeller för att skapa sin egen

metodik för säkerhetsledning.
Sådana modeller är t.ex.
OHSAS 18001:fi
OHSAS 18002:fi
ILO/OSH-MS
BS 8800:fi
Arbetarskyddsavdelningen vid
social- och hälsovårdsministeriet,
TUKES och Arbetarskyddscentralen
har gett ut många olika publikationer om säkerhetsledning och
resultaten av säkerhetsledning.
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