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”En hälsosam arbetsmiljö gör att
Saab kan uppnå sina affärsmål.”

Det är vår uppgift att värna om hälsa och säkerhet
för alla medarbetare på Saab i syfte att skapa en

bra arbetsmiljö. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete

eliminerar vi olyckor, ohälsa och arbetsskador på kort
och lång sikt. Detta är ett gemensamt arbete och vi
delar ansvaret för att se till att arbetsmiljön är säker
och fri från både fysiska och psykiska risker.

Saabs arbetsmiljöarbete
kännetecknas av:

Delaktighet

Vi deltar alla aktivt i att identifiera riskfaktorer och vidtar åtgärder för att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Omsorg

Vi bryr oss om vår egen, och andras, hälsa och säkerhet. Vi visar respekt för
varandra och är medvetna om risker i vår omgivning.

Långsiktighet

Vi strävar efter hållbara lösningar för personalen, verksamheten och miljön så
att vi kan ta med oss en hälsosam arbetsmiljö in i framtiden. Var proaktiv och
tänk efter före.

Vi är varandras arbetsmiljö.

Delaktighet

Saab har som arbetsgivare ansvaret för att skapa
rätt förutsättningar för att vi ska kunna utföra ett
säkert arbete. Detta bygger på samverkan och
delaktighet bland alla medarbetare. Därför förväntas du vara aktiv och påtala risker som du ser
i din arbetsmiljö. Detta omfattar både den fysiska
och psykosociala miljön.

Du ska följa både lokala regler och bestämmelser
och Saabs riktlinjer. När du befinner dig på din
ordinarie arbetsplats eller är ute på affärsresa är
det ditt ansvar att ta reda på vad som gäller på
platsen. Ta hjälp av din chef eller HR vid behov.
Rapportera alla incidenter/tillbud, eftersom vi då
kan identifiera risker och förebygga ohälsa.

• Följ Saabs policyer samt lokala regler och bestämmelser.
• Rapportera incidenter.
• Identifiera faror och gör riskbedömningar.

• Använd anvisad skyddsutrustning.
• Var uppmärksam vid brandövningar och lär dig, om möjligt, första
hjälpen och hjärt-och lungräddning.
• Informera besökare om säkerhetsrutiner, nödutgångar m.m.
• Agera om du upptäcker att det förekommer mobbning, trakasserier
eller kränkande särbehandling. Prata med din chef eller HR.

Omsorg

När du är på jobbet är du en ambassadör för Saab.
Du förväntas agera ansvarsfullt och minimera
riskerna för dig själv, kollegor, underleverantörer
och kunder.

Ta reda på var du kan få tag på utrustning för
brandsläckning och första hjälpen samt var
nödutgångarna finns. Dina kunskaper kan rädda
livet på dig själv och andra.

Var uppmärksam och agera direkt om du upptäcker
ett beteende eller yttre omständigheter som kan
innebära risker för din egen eller andras hälsa.

Om arbetet måste avbrytas på grund av
hälso- eller säkerhetsrisker ska du omedelbart
kontakta närmaste ansvariga chef.

Långsiktighet
Du förväntas bidra till ett gott samarbetsklimat
inom hela företaget och skapa förutsättningar
för en säker arbetsmiljö och öppen dialog mellan
kollegor, kunder och affärspartners. Genom att
följa Saabs värderingar kan vi bidra till en säker
och hälsosam arbetsmiljö.
Vi skapar en lärande organisation genom att
diskutera de incidenter som inträffar.
För att säkerställa en högkvalitativ leverans till

kund, handlar det inte bara om vad som levereras, men också hur det levereras.
I en prestationsorienterad kultur måste säkerheten alltid sättas främst. Diskutera eventuella
behov av vidareutbildning och förbättringar av
arbetsförhållanden.
Det bästa sättet att förebygga risker och skapa
en hälsosam arbetsmiljö är att tänka efter och
vara förberedd.

• Förbättra din säkerhet och kvaliten på arbetet genom att föreslå
förändringar av arbetsmiljö, processer och verktyg.
• Ta tag i problem och påpeka risker i samtal med dina kollegor och chefer.
Genom att lära oss av våra misstag kan vi förbättra oss.
• Pågående meningsfulla samtal kring prestation och utveckling.

Din säkerhet är min säkerhet
Var förberedd när du ska ut på affärsresa. Ta reda på information via
SaabNet eller inom din säkerhets/HR organisation.

1.
2.
3.

Ta reda på riskklass och annan
information om din destination.

Riskklass

Förebyggande åtgärder

Obetydlig
Låg

Gör åtgärder enligt Deployment
Ready.

Medium

Fyll i en Travel Request och
boka din resa.

Hög
Extrem

Riskanalys

När du är ute på ett uppdrag, ensam eller med
en kollega har du ett stort ansvar. Genomför
en riskanalys tillsammans med din chef innan
du åker på en tjänsteresa för att identifiera
risker. Säkerställ att du har rätt kompetens, rätt

information och rätt utrustning för att genomföra
jobbet säkert.
Skydda dig själv och varumärket Saab genom att
agera med gott omdöme och omsorg.

Tänk efter före!

När du får ett nytt uppdrag eller kommer till en ny arbetsmiljö som kan
innebära risker ska du använda STOP-principen och gör en riskanalys:
1. Stanna upp

2. Tänk igenom

3. Orientera dig

4. Planera

Om du vill veta mer om Saabs arbetsmiljöarbete
kontakta din chef.
Eller besök: saabgroup.com

