
Arbetsmiljöpolicy
Våra medarbetare är vår 
viktigaste resurs
Vi har ett gemensamt ansvar för vår egen 
och våra kollegors hälsa och säkerhet i det 
dagliga arbetet. Vi bemöter alla med respekt, 
håller vad vi lovar, och stöttar varandra. 
Vi uppskattar mångfald och arbetar aktivt 
för att för att motverka kränkande 
särbehandling. Genom information och 
utbildning till alla medarbetare 
medvetandegörs och ökar kunskapen om vår 
arbetsmiljö och hur vi kan förbättra den.

Vårt arbetsmiljöarbete är 
strukturerat och proaktivt med 
effektiva arbetssätt och 
systemstöd
Vårt systematiska arbetsmiljöarbete sker i 
nära samverkan mellan chefer, medarbetare 
och skyddsombudsorganisation. 
Att förebygga skador innan de uppstår är 
alltid i fokus och vi uppmuntrar säkra 
beteenden och tar lärdom av inträffade 
händelser. WSPs globala styrdokument 
”Expectations for Health and Safety 
Management” används för att skapa effektiva 
arbetssätt och förutsättningar för proaktivt 
arbetsmiljöarbete. Verksamhetssystemet 
tillämpas och systemstöd används för att på 
enkelt sätt rapportera och sprida 
information om arbetsskador, tillbud och 
riskobservationer.  
 

Vi tar ansvar och arbetar 
förbyggande för att skapa en 
hälsosam och säker arbetsplats 
genom vår nollvision – Zero Harm
Vårt arbetsmiljöarbete tar hänsyn till 
sociala, organisatoriska och fysiska aspekter. 
Vi följer de lagar och andra krav som berör 
verksamheten. Att kontinuerligt identifiera 
faror och vidta åtgärder för att eliminera 
risker ska alltid prioriteras. Om det krävs av 
säkerhetsskäl stoppar vi arbetet. 

WSPs globala nollvision för arbetsskador, 
Zero Harm, visar vägen i vårt arbete för att 
alla ska återvända hem välbehållna efter 
arbetsdagens slut. 

Vi tänker nytt och förbättrar. Vår 
ledning följer upp och säkerställer 
att arbetsmiljöarbetet har högsta 
fokus och ger önskad effekt
Ledningen följer årligen upp det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och 
säkerställer att mål uppnås och att ständiga 
förbättringar genomförs. Kommunikation 
och samarbete mellan medarbetare, 
affärspartners och leverantörer sker för att 
främja hälsa och säkerhet i planeringen och 
genomförandet av våra tjänster. Vi 
Ifrågasätter status quo och vågar tänka nytt 
för att stimulera att arbetsmiljöarbetet hela 
tiden utvecklas och förbättras.

Januari 2020
Håkan Danielsson
Vd, WSP Sverige


