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”Ur ett praktisk säkerhets och arbetsmiljöperspektiv 
synliggör studien en rad konkreta förhållanden som 
är möjliga att förändra.” 

…Sektionschef på TS
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Hazardlogg SLOf

• Mental ohälsa
• SAM
• Vila/återhämtning
• Inte en del av systemet/ rädsla för reprimand
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Faktorer Säkerhetsklimat

• Rädsla för reprimand
• Återhämtning/Schemaläggning
• Depression

• +++ Socialt stöd +++
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Avisering från Arbetsmiljöverket
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• Vid inspektionen kommer ni att få visa och beskriva hur 
ni genom ert systematiska arbetsmiljöarbete förebygger 
risker för ohälsa bland era piloter. 

• Arbetsmiljöverket kommer att ställa frågor om hur ni 
tillämpar föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4).
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• Om det framkommer brister i arbetsmiljöarbetet kommer 
ni att få ett inspektionsmeddelande som beskriver krav 
på åtgärder.
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• Vilka ska vara med ?

Vid inspektionen vill vi träffa arbetsgivare och 
skyddsombud. Om det inte finns något lokalt 
skyddsombud så kan ni kalla fackets regionala 
skyddsombud eller en annan representant för 
arbetstagarna.
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Arbetsmiljö är allt som påverkar dig och mig på jobbet
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Några anteckningar….

• Arbetsmiljöhandbok
• Se till att det finns dokumentation som styrker….

• Hazardlogg
• Risker ur ett arbetsmiljöperspektiv

• Åtgärder/bedömningar/effekt av dessa
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• Hur omhändertas och identifieras arbetsmiljörelaterade 
rapporter i era system ?

• Vilka arbetsmiljörelaterade inkällor finns ?

• Dokumentera arbetsmiljörelaterade risker vid MoC
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• Skapa en arbetsmiljörelatrerad CCL 
• Se till att delegeringar av arbetsmiljöansvar är förstådda 

av båda parter

• Förstår både arbetstagare och arbetsgivare ?
• Hur vet ni det ?
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• SMS/ledningssystem

• Just culture

• UFF
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• jorgen.weden@transportstyrelsen.se
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