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Sätt på hjälmen och dra igen västen! Det har blivit populärt att 
tala om säkerhet på våra arbetsplatser. Och det är bra. I detta 
temanummer av tidningen We fokuserar vi just på säkerhets-
kultur och beteendebaserad säkerhet. 
 Ett framgångsrikt säkerhetsarbete innebär hårt arbete. 
Det är viktigt att arbeta på bred front – alla måste vara med!  
Chefernas engagemang är särskilt avgörande och de måste 
kontinuerligt visa att de ser och värdesätter ett säkert 
beteende. Ledningen måste ta ledningen och gå i täten. 
Hur medarbetare uppfattar att ledningen prioriterar 
säkerhet är nämligen nyckeln till ett långsiktigt förändrat 
säkerhetsbeteende. Det är väl känt att bristande 
kontroll på säkerhetsfrågorna riskerar att generera 
kostsam badwill, mycket merarbete och inte 
minst lidande.

ett sÄtt Att resA
All erfarenhet visar dessutom att ett fokuserat 
arbete med att stärka säkerhetskulturen leder till 
en förbättrad produktivitet och i slutändan 
lönsamhet. Tala om win-win.
 Till slut – säkerhet är inte en station man 
kommer fram till, utan ett sätt att resa. Och glöm 
aldrig slutmålet – det handlar faktiskt om att 
minska och förhindra alla de olyckstillbud och 
olyckor, som förekommer på våra industri-
arbetsplatser. Att värna om våra anställdas hälsa 
och trygghet – och att rädda liv! 

J O H A n  n Y L A n d e r

affärsområdeschef 
hälsa säkerhet & miljö 
ssg standard solutions group

innAnFÖr 
sÄKerHets-
VÄsten
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Vi MÅste LÄrA   Oss Mer      OM det OKÄndA

Just nu är det framför allt forskning 
kring att hantera oförutsedda situationer 
i snabbföränderliga system som intres-
serar forskarna. Carin Sundström-Frisk 
är övertygad om att insikterna från den 
forskningen är något som ganska snart 
kommer att märkas i hög utsträckning ute 
på företagen.
 »Vanliga olyckor, att man snubblar, 
ramlar i en trappa eller fastnar i en ma-
skin, är mycket enklare att förutse, 
eftersom vi redan vet mycket om den 
typen av olyckor. Därmed kan vi också 
göra om fysiska miljöer och regelverk.«

Men det som blir mer och mer tydligt 
inom till exempel processindustrin är att 
de oförutsedda händelserna blir fler och 
fler. Det kommer som ett brev på posten 
eftersom förändringstakten är så hög, och 
komplexiteten så omfattande.
 »Självklart har forskningen ännu inte 
löst just den säkerhetsgordiska knuten 
ännu. Men det arbetas intensivt med 
begreppsbildning och system för att förstå 
det här och i slutändan kommer för-
hoppningsvis metoder och system för att 
hantera det oplanerade.«

ALLA dessA BuggAr
Carin Sundström-Frisk nästan snubblar 
över orden när hon berättat om vad som är 
på gång. Det är uppenbart att hon tycker 
att det är spännande.
 »Ja, det är det minst sagt. När de 
praktiska metoderna kommer, så är jag 
säker på att betydelsen blir långt mycket 
större än vad de flesta idag kan föreställa 
sig. Att saker och ting kommer att hända 
är oundvikligt och jag kan bara uppmana 
ansvariga på företagen att ha känselsprö-
ten utfällda. Det här är en sorts grund-
forskning, som det gäller att ha koll på.«
 För att ändå bli mer konkret, så nämner 
Carin Sundström-Frisk en faktor som först 
de senaste åren har fått stor betydelse.
 »Buggar! I datoriserade system kan 
de ju ställa till enorma bekymmer. En 
dataanläggning kan skena åt ett håll, som 
ingen människa har kunnat räkna ut i 
förväg. Hur ska man hantera det? 
Förresten tycker jag att ›buggbegreppet‹ 
är belysande och kan användas även i 
andra sammanhang. För det finns buggar 
i tekniska system, det finns buggar i kom-
munikationssystem mellan människor och 
det finns buggar i människan. Med andra 
ord blir det fler och fler buggar, som kan 
bidra till de här oförväntade förloppen. I 
allt högre utsträckning kommer det att bli 
en utmaning för företag att lösa problem, 
som ännu inte finns.«

Konsten att hantera oförutsedda 

situationer? Oavsiktliga felhand-

lingar? Kalkylerat risktagande? MTO? 

Konkurrerande information? Säker-

hetsledningssystem? Det är några 

av många frågor som psykologen och 

forskaren Carin Sundström- Frisk 

har stora insikter om. 
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En grundläggande skillnad inom forsk-
ningen, som Carin Sundström-Frisk  
understryker, är att det finns två olika 
typer av olyckor.
 »Den ena typen är de traditionella 
arbetsolyckorna. Allt från att människor 
fastnar i rörliga maskindelar till att de får 
kemiska ämnen på sig. Den andra typen 
är de så kallade storolyckorna. Det är när 
det blir ett stort utsläpp, när en hel fabrik 
flyger i luften eller när ett flygplan störtar.
 Inom processindustrin finns ju båda 
olyckstyperna. Forskningen fokuserar 
mer på storolyckorna, men en mycket 
givande följdverkan är att det har varit till 
stor nytta i arbetet med de traditionella 
arbetsolyckorna.«

Att FÖrstÅ MÄnnisKAn 
i ett stÖrre sAMMAnHAng
Ett exempel på den allmängiltiga nyttan 
är själva begreppet »säkerhetskultur«. 
Idag är de tankarna och idéerna, som 
ursprungligen kommer från kärnkrafts-
sidan, mycket betydelsefulla inom så gott 
som alla medelstora och stora företag.  
 Carin Sundström-Frisk säger att det 
är bra att ha den typen av information i 
bakhuvudet. 
 »Även det man tror inte rör det egna 
företaget kan snart spela en stor roll. Ett 
annat begrepp att hålla utkik efter är mto 
– m för människa, t för teknik och o för 
organisation.«
 mto är en guide, då inträffade olyckor 
ska utredas. 
 »Problemet vid utredningar är att man 
lätt fastnar vid vad människan har gjort 
eller inte gjort. Med människan menas 
oftast den som finns längst ut i produk-
tionskedjan. mto handlar om att förstå 
vad människan gjorde i relation till hur 
tekniken och organisationen såg ut. Allt 
för att komma bort ifrån att skuldbelägga 
enskilda individer och för att förstå att 
människor gör fel och tar kalkylerade 
risker.«
 Så det är aldrig den enskilde individens 
fel?
 »Jo, det kan det vara. Ibland kan det 
bero på att någon helt enkelt inte gör sitt 
jobb. Men det kan lika gärna vara att alla 
gör likadant, därför att organisationens 
säkerhetskultur är på ett visst sätt.«

Att fokusera på den sista människan i 
händelseförloppet är inte en bra idé. 
 »Vi måste se helheten istället för frag-
ment och lyfta frågan till högre nivåer. 
Glädjande nog är mto en allt mer väleta-
blerad metod. Många stora företag utgår 
från den och landets alla miljöinspektörer 
arbetar efter dess principer.«

Vi MÄnnisKOr HAr Mindre 
KOntrOLL Än VAd Vi trOr
För en gångs skull är alla forskare rörande 
eniga. Olyckor beror ytterst sällan på en 
enskild orsak. Utan olyckor uppstår, som 
ett resultat av flera samverkande faktorer. 
 Det Carin Sundström-Frisk framför 
allt har forskat om är de oavsiktliga fel-
handlingar och kalkylerade risktagningar, 
som finns i de förlopp som leder fram till 
en olycka.
 »Det är nämligen de två sakerna som 
normalt förekommer vid en olycka. Min 
egen forskning visar att vi människor har 
svårt att se de sammanhang som styr oss, 
till exempel hur tekniken ser ut eller hur 
arbetsmiljön ser ut. Det styr oss i mycket 
hög grad, men det tänker vi inte på. Vi 
människor tror nämligen att vi själva har 
kontroll och bestämmer vad vi gör.«

Slutsatsen är enkel. 
 »Visserligen ska vi hjälpa människor 
med utbildning och information, men det 
är minst lika viktigt att arrangera arbets-
situationen på ett sådant sätt att vi styr 
människan via tekniken och praktiska 
arrangemang. Vanligtvis är det enklare att 
få en människa att ta på sig en personlig 
skyddsutrustning, som är bekväm och 
funktionell, än att tala om hur farligt det 
är att inte ha på sig grejerna.«
 Att förstå och ta hänsyn till hur män-
niskor faktiskt fungerar är något som 
Carin Sundström-Frisk starkt rekom-
menderar. 
 »Ta bara det här med konkurrerande 
information som är ett klassiskt problem. 
Låt mig exemplifiera igen. Mannen som 
kommer till sin maskin och ser att ett 
skydd är borta bestämmer sig för att köra 
maskinen ändå. Han intalar sig att han 
inte ›hinner‹ åtgärda problemet. Inget 
händer, allt går bra. Nästa dag också, och 
så rullar det på.
 Resultatet är att han efter ett tag tycker 
att det där skyddet kan han klara sig 
utan. Sedan spelar det ingen roll vad som 
står i instruktionsböcker och vad chefen 
säger. Vardagen har konkurrerat ut annan 
information. Visst, det fortsätter att gå bra 
ända tills det går snett, när något oförut-
sett inträffar, då finns inte skyddet där.
Med andra ord är vardagen och slentrian 
allvarliga hot mot säkerheten. Om vår 
man i stället hade verkat i ett företag med 
en stark säkerhetskultur, så hade han med 
all säkerhet satt på det där skyddet redan 
första gången han såg att det saknades.«

sÄKerHet Är en LedningsFrÅgA
Carin Sundström-Frisk säger att det finns 
en bra insikt hos svenska företag hur 
centralt det är att skapa en säkerhetskultur 
och att det är något som kräver hårt och 
medvetet arbete.
 »För många företag är det ett uttalat 
mål att arbeta med säkerhetslednings-
system och att därmed skapa en orga-
nisation där säkerhetsfrågor integreras 
med produktionen. Däremot återstår det 
fortfarande en väg att gå innan målet är 
omsatt i praktiken.«

Carin Sundström- Frisk

t e X t  p e r  A r O n s s O n . 
F O t O  e s t e r  s O r r i  O c H  J O H n É r  B i d L B Y r Å .
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sVett, 
BLOd OcH 

dÅrAr

När kvinnor kommer in i gruvornas 

arbetslag blir jobbet säkrare. 

Utan att tappa ansiktet kan de säga nej 

till farliga uppdrag. Då blir det okej även 

för männen att ta riskerna i arbetet på 

större allvar. Skillnader mellan hur män 

och kvinnor arbetar kommer fram i ett 

forskningssamarbete kring säkerhet 

mellan LKAB och Luleå tekniska 

universitet.

När doktoranden Eira Andersson gjorde 
ett studiebesök långt nere i lkab:s gruva i 
Kiruna fick hon själv se en olycka inträffa.
 Ett arbetslag stod och diskuterade hur 
ett problem skulle lösas. En vajer i ett 
schakt hade trasslat ihop sig i en härva 
och arbetarna var tvungna att på något 
sätt räta ut den.
 Två alternativ stod till buds. Det gick 
att fästa vajern i en traktor, som skulle 
kunna dra loss härvan, eller så fick man 
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gå ihop några stycken och använda ren 
muskelkraft. Trots att gruvarbetarna 
visste att en vajer i en sådan situation 
kan förvandlas till en dansande stålpiska 
och vara omöjlig att hålla i styr valdes 
muskelkraften.
 »De som ville använda traktorn kalla-
des för kycklingar och kärringar. Jag stod 
och lyssnade och hörde hur de röstades 
ner«, säger Eira Andersson.
 Försöket gick på tok. En av männen 
fastnade med sin handske i vajern när 
härvan löstes upp, slungades runt och fick 
en arbetsskada.
 »Det hade kunnat gå mycket värre. För 
mig blev det ett tydligt bevis på att det 
finns ett stort behov av forskning kring 
säkerhet och den problematik som finns i 
manliga miljöer«, säger Eira Andersson.

FrAMtidens gruVKuLtur
När forskningen i Norrbotten drog igång 
2006, så var det efter att intressen från två 
håll mötts.
 lkab var intresserade av att studera 
attityder i bolaget kring säkerhet och 
genusfrågor, särskilt hos personal under 
jord. Det fanns anledning att tro att 
arbetare ibland tog onödigt stora risker, 
helt enkelt bara för att de inte 
ville riskera att kallas fega.

På Institutionen för Arbetsvetenskap på 
Luleå tekniska universitet hade forskning 
pågått inom just det här området och nu 
såg båda parter chansen att samarbeta. 
Det mynnade ut i ett förändringsprojekt 
kallat Framtidens gruvkultur, som pågått 
under två år med Eira Andersson som 
projektledare. Hon satte igång att träffa 
grupper i lkab:s gruvor både i Gällivare 
och i Kiruna.
 »Jag fick ungefär 20 både manliga och 
kvinnliga deltagare. För mig har det varit 
viktigt att inte föreläsa och diktera, utan 
att i stället släppa fram deltagarna och 
deras berättelser«, säger Eira Andersson.
 Och berättelser, samtal och diskussio-
ner blev det.
 »Det verkar som att många har velat 
prata om säkerhet och rädsla på arbetet. 

Överdriven grabbighet och 
machokultur gör att arbetet 
i en gruva blir mindre säkert.

Den tunga arbetsmiljön har medfört att LKAB har varit tidigt ute med att lyfta ämnet jämlikhet.  Anna Johansson och Ronny Steen.
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Nu blev det fritt fram och ibland 
ville folk inte gå hem. Alla kunde 
ju känna igen sig i erfarenheterna«, 
berättar Ronny Steen, en av gruv-
arbetarna som var med.

en ViKtig MOtKrAFt
Själv har han 30 år i yrket och han ville 
vara med i projektet för att han sett skill-
naden i säkerhet efter att kvinnor kommit 
in:
 »Får man in en tjej i arbetslaget så blir 
det bra, så enkelt är det. Grova skämt 
tonas ned och man arbetar mer säkert. 
Jag har även sett rena förbättringar för oss 
andra när de anställts, till exempel genom 
att vi fick en travers för att underlätta 
lyft.«
 Ronny Steens arbetsledare heter Anna 
Johansson. Hon började för 21 år sedan 
och var den första kvinnan, som körde 
lastbil under jord i Malmberget. Då stod 
männen och spanade och var nyfikna på 
’hur i hela friden hon skulle gå i land med 
det’. Idag är mycket annorlunda, även om 
det under jord fortfarande bara är fyra 
procent av de anställda som är kvinnor.
 »Som kvinna ser man ofta annorlunda 
på säkerhet än män, och man förväntas 
också göra det. Det är okej att stoppa 
farliga upptåg som några våghalsiga karlar 
hittat på«, säger Anna Johansson.
 Hon har själv sagt nej till att åka fram 
med en maskin och peta ner stenblock 
som suttit löst i gruvgångens tak. Ibland 
har män passat på att göra det farliga 
jobbet när hon inte varit där. Hon anser 

ändå att hon är en viktig motkraft till 
dem som gärna tar onödiga risker.

sÄKerHeten FÖrst
lkab har sedan tidigare ett omfattande 
program för säkerhet som kallas »Säker-
heten först«. Statistik visar att olyckstalen 
halverats från 2001 till 2007. En stor del 
av det förebyggande säkerhetsarbetet 
handlar just om attityder, värderingar 
och att få anställda att ta mer eget och 
gemensamt ansvar.
 Nu överförs erfarenheterna från 
projektet Framtidens gruvkultur i lkab:s 
löpande säkerhetsarbete. Bland annat har 
projektet utmynnat i en diskussionsfolder, 
som ska användas på arbetslagsträffar och 
teatergruppen Vardagens dramatik ska ge 
föreställningar som tar upp samma teman.

LKAB tidigt ute
 Eira Andersson skriver just nu sin dok-
torsavhandling och är ute och föreläser 
om projektet. Det finns ett stort intresse, 
men på företagen vet man inte riktigt hur 
man ska arbeta med dessa ibland känsliga 
frågor.
 »lkab har varit tidiga inom den tyngre 
industrin att lyfta ämnet, modigt tycker 
jag«, säger Eira Andersson.
 »Säkerhet och jämställdhet går hand i 
hand. Om vi inte arbetar på det här sättet 
får vi svårt att attrahera arbetskraft, vare 
sig det är män eller kvinnor. Just nu är 
intagningen helt jämn vad gäller kön i 
lkab:s gruvgymnasium. På sikt hoppas 
vi naturligtvis att det ska avspegla sig i 
könsfördelningen i bolaget«, säger lkab:s 
rekryteringschef Kirsten Hallman-
Petersson.

den HetA sidOdeBAtten
När resultaten från projektet 
presenterades i norrbottnisk media, 
reagerade Gruvtolvan i Kiruna.  
Ordförande Harry Rantakyrö 
förklarade:
 »Vi har mycket större problem 
än machoattityd. Alla vet att det 
verkliga problemet är fallande sten. 
Det finns säkert attityder som 
man kan undersöka och det har 
vi ingenting emot. Men de stora 
problemen måste lösas först.«
 lkab:s rekryteringschef Kirsten 
Hallman-Petersson svarar: 
 »För att komma tillrätta med 
säkerhetsriskerna måste vi arbeta 
på många nivåer parallellt. Även 
de små avvikelserna kan resultera 
i olyckor med följder som kan 
innebära både sjukfrånvaro och 
men för livet. Genom att försöka 
se och förebygga alla risker skapas 
ett säkerhetstänkande, som i 
förlängningen ska genomsyra hela 
företaget.«

nÅgrA FrÅgOr sOM
disKuterAts pÅ LKAB
Första tiden som ny i ett arbetslag 
kallas ibland för smekmånad, 
vad innebär det?

Har män och kvinnor samma 
förutsättningar att göra ett bra 
arbete i dag, är utrustning och 
verktyg anpassade för alla?

Finns det förväntningar på att 
alla ska vara ”hårdhudade”, törs 
man visa osäkerhet, rädsla eller 
be om hjälp?

JÄMstÄLLdHet ViKtig 
FÖr LKAB
»Jämställdheten är viktig för lkab 
eftersom vi vet att det på arbets-
platser med jämn könsfördelning 
skapas förutsättningar för en säker, 
positiv och hänsynstagande kultur. 
Vi vet också att organisationer 
med jämn könsfördelning fungerar 
bättre och är effektivare än arbets-
platser med ojämn könsfördelning«
(lkab:s personaldirektör Mats 
Pettersson i en säkerhetsfolder)

t e X t  A n d e r s  L Ö V g r e n .  F O t O  e r i K  H O L M s t e d t.

Eira Andersson skriver just nu sin doktors-avhandling och är ute och föreläser om projektet.
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nY Ordning pÅ VAttenFALL
Sedan februari arbetar Per-Olof 

Waessman som Chief Nuclear Officer 

inom Vattenfall. Han har fått ett 

tydligt direktiv: Bolaget ska ta revansch 

och bli ledande i världen på säkerhet i 

kärnkraftverk.

Haveriet i kärnkraftverket Three Mile 
Island i Harrisburg, Pennsylvania, 1979 
ledde till en uppgradering av säkerhets-
kulturen inom kärnkraftsindustrin.
 Världens hittills värsta kärnkraftso-
lycka, härdsmältan i Tjernobyl 1986, hade 
inte oväntat samma effekt.
 Självrannsakan och öppenhet för bättre 
internationella standarder, samt en ökad 
insikt av att beteendevetenskap kan spela 
en avgörande roll i utformandet av en 
modern säkerhetskultur har följt i spåren.

en VÄcKArKLOcKA
Vattenfall reagerade på samma sätt efter 
incidenten i Forsmark 2006, då en kort-
slutning i ett ställverk utanför kärnkraft-

verket satte delar av säkerhetssystemet ur 
spel. Statens kärnkraftinspektion klassade 
efteråt händelsen som »mycket allvarlig«. 
Två incidenter i tyska kärnkraftverk 2007, 
ägda av Vattenfalls dotterbolag, satte yt-
terligare fokus på problem med säkerhet.
 »Det blev definitivt en väckarklocka. 
Vattenfall har trott att man haft kvar den 
ledande positionen från 1990-talet, då 
Forsmark fick en utmärkelse för ›världens 
bästa kraftverk‹. Men medan åren gått har 
man inte märkt att vi faktiskt tappat mark 
och blivit medelmåttiga«, säger Per Olof 
Waessman.

VAttenFALL sKA gÅ i spetsen
I februari i år tillträdde han den nya 
tjänsten som Chief Nuclear Officer inom 
Vattenfall, som driver nio kärnkraftverk i 
Sverige och Tyskland. Bolagets vd Lars G 
Josefsson hade några månader innan gjort 
tydligt vad som förväntades.
 »Jag nöjer mig inte med att Vattenfall 
lever upp till internationell standard, 
vi ska gå i spetsen för att vara med och 

Intern energi och 

sprängkraft med 

Vattenfalls nya 

säkerhetspolicy. 

Bilden illustrerar  

en atomklyvning.

energi



sÄKerHetsKuLtur  |  we  2  08

9

utforma den«, sa han i ett uttalande.
 Och Per-Olof Waessman har satt igång 
arbetet med just detta. Att skriva en ny 
säkerhetspolicy och ta fram bättre styr-
dokument, samt rekrytera de allra bästa 
på området till ett säkerhetsråd är tre 
saker han ägnat sig åt.
 »Det som görs nu är att ta fram vår 
färdplan med konkreta åtgärder, till 
exempel att utveckla vår säkerhetskultur. 
Grunden för den är påståendet att säker-
heten alltid ska komma främst, vilket ska 
genomsyra varje beslutssituation«, säger 
Per-Olof Waessman.
 Han ger liknelsen av att köra bil och 
höra ett konstigt ljud från motorn. Då kan 
man endera köra vidare och hålla tum-
marna eller så saktar man ner och stannar 
motorn och undersöker om något är fel. 
Den som tycker att alternativ ett känns 
rätt behöver lära om för att jobba inom det 
statliga kraftbolaget.

ViKtigt Med cHeFernAs nÄrVArO
Per-Olof Waessman kan peka ut de tre 
viktigaste delarna i Vattenfalls arbete med 
att utveckla den goda säkerhetskultu-
ren. Hur framgångsrikt bolaget blir i att 
förverkliga dessa delar avgör om det också 
blir möjligt att återta en tätposition på 
säkerhetsområdet. Viktigast är att chefer 
på olika nivåer förbättrar sin närvaro i 
verksamheten. Det gäller att bli mer 

synlig bland medarbetarna ute på golvet.
 »Svenska chefer är ofta världsbäst på 
att delegera och informera. Ibland saknas 
chefer som ger konstruktivt beröm, delar 
ut tuff kritik eller som drar igång samtal. 
Det finns ett inslag av konflikträdsla, 
som måste bort för att få en riktigt stark 
säkerhetskultur«.

sVensK MentALitet gAgnAr 
inte sÄKerHeten
Som nummer två kommer att bland 
medarbetarna förstärka vikten av att följa 
skriftliga anvisningar. Där anser Per-Olof 
Waessman att svensk mentalitet inte 
gagnar säkerheten.
 »I en stor del av världen är man rädd att 
förlora sitt jobb om man inte gör som det 
står. I Sverige tänker man att ›jag kanske 
har någon bättre idé själv för hur det ska 
göras‹. Den kreativa yngre generationen är 
inte mer benägen att följa instruktionsbo-
ken än den äldre vilket blir en utmaning«, 
säger han.
 Det tredje är att fortsätta arbeta med 
säkerhetskultursenkäter och att verkligen 
använda sig av informationen.
 »Det är ett väldigt viktigt redskap för 
att hitta organisationsdelar, som har en 
annorlunda och svagare kultur«.

 per-OLOF wAessMAn
 ÅLder  58 år
 KArriÄr  Master i reaktorteknologi 
  från Tekniska Högskolan i 
  Stockholm 1975. Anställdes av 
  Vattenfall 1976 och hade en rad 
  chefsbefattningar inom bolaget    
  innan han blev vice president 
  inom abb Atom och därefter   
  avdelningschef inom 
  Toshibabolaget Westinghouse. 
  Åter till Vattenfall 2008 som 
  Chief Nuclear Officer.

t e X t  A n d e r s  L Ö V g r e n .

Vad gäller internationell standard för 
säkerhet är mycket gjort av de tunga aktö-
rerna, det internationella atomenergiorga-
net iaea samt wano, World Association 
of Nuclear Operators, där 430 kärnkraft-
verk i 32 länder ingår.
 I dessa organisationer har intresset varit 
stort för beteendevetenskap. Det är ett 
område, som man inom Vattenfall själv-
klart också hämtar näring från i arbetet 
med säkerhetskultur. 

Bolaget har cirka 20 beteendevetare 
anställda. En av dem är professor Carl 
Rollenhagen.
 »Behovet av att föra in mer kunskap 
från beteendevetenskap till säkerhetsar-
bete blir allt större. Det är en trend inom 
forskningen nu att titta på hur funktioner 
i hela samhället, politisk styrning och 
världshändelser inverkar på våra beteen-
den«, säger Carl Rollenhagen.
 Inom processindustrin finns alla grader 

av mognad när det gäller säkerhetstän-
kande. Utvecklingen hos de som befinner 
sig längst fram, däribland kärnkrafts-
industrin, går mycket snabbt. Carl 
Rollenhagen ägnar sig därför bland annat 
åt att fundera kring frågan om industrin 
generellt sett behöver gå igenom alla steg 
av mognad för att inte missa något, eller 
om det går att ta stora kliv för att komma 
ikapp.

stOrt intresse FÖr BeteendeVetensKAp
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För Eka Chemicals har 
säkerhet länge varit 
en av koncernens mest 
prioriterade områden. 
Ända upp på lednings-
nivå.
 »Det är en jätteviktig 
fråga för oss. Koncer-
nens styrelsemöte och 
alla ledningsmöten 
inleds alltid med säker-
het och redovisning av 
tillbudsstatistik högst 
upp på agendan. Det 
kommer före finanser 
och andra genom-
gångar. Skulle vi ta det 
sist när alla andra frågor 
redan är färdigbehand-
lade skulle ingen ta 
säkerheten på allvar«, 
säger Jan Svärd, vd 
och koncernchef för 
Eka Chemicals.

pÅVerKAr 
BOnusen
För några år sedan 
beslutades också att alla 
tillbud ute på arbets-
platserna inom 24 tim-
mar måste rapporteras 
via ett färdigt formulär 
på intranätet, som sedan 

Med nOLLVisiOnen i siKte
På Eka Chemicals tar man det här med 

säkerhet på blodigt allvar. Högst upp 

på agendan vid varje styrelse- och 

ledningsmöte finns säkerhet som första 

punkt, varje olycktillbud påverkar 

ledningarnas bonus och nu arbetas det 

även med beteendebaserad säkerhet på 

anläggningarna runt om i världen. 

»Detta är en av de viktigaste metoderna 

för att mäta framgång. Det finns en 

stark korrelation mellan hög säkerhet 

och produktivitet«, säger Eka Chemi-

cals VD och koncernchef Jan Svärd.

automatiskt e-postas till Ekas samtliga 
ledningsgrupper runt om i världen.
 »Det handlar då inte bara om olycksfall, 
som leder till att folk blir sjuka, utan vi 
rapporterar allt som kräver större behand-
ling än vad första hjälpen kan medföra. 
Det gäller också händelser som skulle 
kunna påverka miljön«, säger Jan Svärd 
och fortsätter: 
 »Händer det något runt om i världen får 
jag och andra information om detta inom 
ett dygn. Då vet de också på den aktuella 
arbetsplatsen att ett besök är att vänta från 
någon i koncernledningen under de när-
maste veckorna. Den stora uppmärksam-
heten bidrar till att förändra beteendena. 
Vi sätter ned foten och talar om för våra 
anställda att den här frågan är viktig.
Ledningen vet också att tillbud och ska-
dor direkt påverkar bonusen. 
 Chefer och anställda ser en direkt 
effekt på deras ekonomi och framtid«, 
säger Jan Svärd. 
 Varje tillbud utreds sedan noga – 
allt i syfte att undanröja den utlösande 
riskfaktorn.
 »Den bärande idén är att alla utan 
undantag ska lära sig att identifiera vilka 
risker som finns, upptäcka dem och sedan 
ha ett stöd för att i framtiden undvika 
dem. Vårt mål är att arbeta så säkert som 
möjligt.«

nO nAMe – nO BLAMe
Redan idag finns ett informationsutbyte, 
där erfarenheter delges inom koncernen. 
Den närmaste utmaningen blir nu ett 
fördjupat arbete med beteendebaserad 
säkerhet (bbs).
 »Flera av våra industrienheter har 
länge arbetat med detta utan att de vetat 
om det. Nu sprider vi förhållningssättet 
i hela koncernen«, säger Hans Johans-
son, Manager hse Business Unit på Eka 
Chemicals.
 Inledningsvis kartläggs de mest före-
kommande riskerna. Sedan utbildas ett 
tiotal personer – vanliga chefer såväl som 
arbetare. Avsikten är att de ska intervjua 
och observera kollegornas sätt att arbeta 

i vardagen. Upptäcks något avvikande, så 
diskuteras detta. 
 »Resonemangsmässigt kommer vi då 
kanske fram till att arbetsuppgiften går 
att utföra på ett mindre riskfyllt sätt. Och 
kan andra lära sig av det, så görs en kort 
anteckning, som förs in i en gemensam 
databas i syfte att förhindra en upprep-
ning. Vi har som mål att varje observatör 
ska göra ett antal observationer varje 
månad. Just för att komma åt de riskfyllda 
momenten, sänka riskexponeringen och 
olyckorna«, säger Hans Johansson och 
fortsätter: 
 »Men det är viktigt att du verkligen 
har rätt attityd och förhållningssätt, att 
vi resonerar oss fram och inte anklagar 
individerna för att de gör fel. Kommuni-
kationen och tilltalet blir därför oerhört 
betydelsefullt. Alla har rätt att göra fel, 
men de har också rätt att rätta till det – 
›no name – no blame‹.«
 Det här är inte ett enskilt projekt utan 
snarare en process, som Eka nu har dragit 
igång.
 »Den kommer att fortsätta flera år 
framåt i tiden tills vi når så nära noll-
punkten som möjligt när det gäller antalet 
tillbud. Det blir ett sätt att jobba och ett 
sätt att vara«, säger Jan Svärd

sÄKerHet OcH eFFeKtiVitet 
gÅr HAnd i HAnd
Eka Chemicals är en mycket effektivi-
serad kemisk industri med fjärrstyrda 
processer lite varstans runt om i världen. 
Denna utveckling får direkta konsekven-
ser för säkerhetskulturen. 
 »Förr valde man ofta att placera kon-
trollrummen mitt i anläggningen. Idag 
väljer vi av säkerhetsskäl att ha färre kont-
rollrum och sedan placera dessa utanför 
anläggningen«, säger Jan Svärd och menar 
att det inte finns någon motsättning 
mellan effektivitet och säkerhet: 
 »Tvärtom, säkerhet och effektivitet 
går hand i hand. I och med att det blir 
färre människor, som ska utföra arbetet, 
ökar drivkraften att få dessa att bli kvar 
på jobbet, så att de kan fullgöra sina 

JAn sVÄrd

HAns JOHAnssOn
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arbetsuppgifter. För att det ska gå att 
fjärrstyra anläggningar, så krävs det att du 
använder dig av Best Available Practice – 
att du alltid har ett och samma körsätt.«
 »Skogsindustrin talar gärna om ›the 
art of making paper‹ – det synsättet har vi 
kommit ifrån. Vi ser inte på produktions-
processen som en unik och konstnärlig 
process. Det är viktigt att det blir en exakt 
likadan produkt varje gång och att den 
tillverkas på ett identiskt sätt i varje skift.  
 I slutändan handlar det om kvalitet och 
att vi har exakt samma körsätt runt om i 
världen. 
 Med en ökad effektivisering och ratio-
nalisering blir det också vanligare med 
outsourcing och fler entreprenörer, som 
rör sig ute på industriarbetsplatserna.« 
 »Därför måste bbs- och säkerhetstän-
kandet även involvera entreprenörerna.  

Vi har lyft fokus på entreprenörer de sista 
två åren och i Sverige har vi även börjat 
kräva att de genomgår ssg:s webbaserade 
säkerhetsutbildning entre«, säger Hans 
Johansson. 

sKApAr ÖKAr prOduKtiVitet
Kemiindustrin har länge legat i bräschen 
när det gäller säkerhet.
 »Vi har tidigt fått lära oss att arbeta 
med riskhantering, eftersom vi ofta 
hanterar så farliga produkter. Det finns ett 
starkt åtagande från de flesta bransch-
organisationer världen över att säkerhet 
och ›responsible care‹ är två mycket 
viktiga frågor«, säger Jan Svärd, som vid 
sidan av uppgifterna på Eka Chemicals 
även är ordförande i den svenska bransch-
organisationen Plast- och Kemiföretagen.
 Och här ger han gärna en passning till 

skogsindustrin, som just nu befinner sig i 
lågkonjunktur och under strukturell press, 
att den i svårare tider inte nedprioriterar 
säkerhetsarbetet.
 »Det vore det ett stort misstag. Att 
arbeta med säkerhet är ett sätt att effek-
tivisera verksamheten. Det handlar om 
ett kvalitetsarbete och har man inte råd 
med det har man stora problem.«
 För Jan Svärd finns det inget motsats-
förhållande mellan produktivitet och 
säkerhet
 »Att arbeta med säkerhet är en av 
de viktigaste metoderna för att mäta 
framgång. Det finns en stark korrelation 
mellan hög säkerhet och produktivitet. 
De som är bäst på säkerhet har mest 
ordning och reda och de är också bäst 
på produktivitet.«

t e X t  c A r L  J O H A r d .  F O t O  A n d e r s  e L i A s s O n .

Kemiindustrin har länge legat i bräschen när det gäller säkerhet.





ViLKen Är den ViKtigAste FrÅgAn 
sOM cepi driVer Just nu? 
»Den fråga som vi framför allt fokuserar 
på är Europas framtida energiförsörjning, 
som en följd av en mer klimatvänlig 
energipolitik. Här har bland annat den 
nystartade utsläppshandeln medfört att 
energin blivit mycket dyrare i Europa. 
Och om knappt fyra år – 2012 – tas nästa 
steg när eu sätter ett tak för de totala 
utsläppen i Europa. Företagen riskerar då 
att få köpa sina utsläppsrätter på auktion, 
vilket kan komma att bli orerhört dyrt för 
den europeiska processindustrin.«

Hur dYrt?
»Skulle det föreslagna systemet få fullt 
genomslag för vår industri kommer stora 
delar av årsvinsten raderas ut. De pengar 
som är tänkta att gå till investeringar 
kommer då istället att gå som skatt i form 
av kostnader för utsläpp. Här försöker vi 
utifrån vår energiintensitet tala om för 
politikerna i Bryssel och i eu:s olika med-
lemsländer att vi inte klarar av att betala 
dessa stora summor. Vi blir inte längre 
konkurrenskraftiga och utländska spelare 
får en stor fördel. 

Vid fn:s stora klimatkonferens i 
Köpenhamn i december 2009 är det 
tanken att en global överenskommelse om 
utsläpp ska nås. Just nu upplever industrin 
ett stort vakuum om vad som kommer att 
ske. För många företag är det därför svårt 
att fatta stora beslut när osäkerheten på 
energisidan är så stor.«

ni KÄMpAr MOt detALJ-
stYrningen FrÅn BrYsseL?
»Ja, eu-kommissionen tror att det går att 
göra världen bättre genom regleringar. 
Risken är istället att vi med för många 
detaljreglerade direktiv inom olika områ-
den skapar alldeles för komplicerade och 
oflexibla system, som istället bidrar till att 
hämma utvecklingen. 
 Reach är ett utmärkt exempel, där vi 
från Cepis sida lyckats påverka politikerna 
att inte placera in returpapper i gruppen 
kemikalier. Vår nya utmaning i Bryssel är 
förslaget om Sustainable Consumtion and 
Production, som är tänkt att reglera och 
miljöklassa de flesta industriprodukter 
som finns på marknaden – inte bara kemi-
kalier. Även här är risken överhängande 
att det blir alldeles för mycket byråkrati 
och detaljreglering.«

returpAppersHAnteringen 
Är OcKsÅ en FrAMtidsFrÅgA 
FÖr cepi?
»Ja, i kamp mot bland annat avfalls-
bolagen, måste vi med stigande energi-
priser försvara returpapper som en 
viktig råvara för oss. Vi har åtagit oss att 
definiera returpapper och effektiva 
insamlingssystem och med hjälp av till-
förlitilig statistik bevisa att återvinning 
av returpapper är bra för hela samhället.«

Hur AgerAr ni nÄr det gÄLLer det 
ÖKAde intresset FÖr BiOenergi?
»Vi jobbar en hel del med detta. Här 
försöker vi påverka eu och respektive 
regeringar att inte göra subventionerna 
allt för stora, så att vi får en ohälsosam 
konkurrens om vår vedråvara. Mindre 
subsidier är acceptabla, men för stora 
subventioner medför problem.
 Dessutom räcker inte tillgången 
på vedråvara till om vi idag kulle följa 
eu-kommissionens vilja att öka använd-
ningen av biobränsle radikalt. Antingen 
konkurreras skogsindustrin ut eller så 
klarar vi inte av att nå bioenergimålet. På 
lite längre sikt kan dock skogen ge mer. 
Men då måste vi först se till att vi försko-
gar mer mark, förbättrar skogsvården och 
skapar ett aktivare skogsbruk. I Sverige 
och Finland är vi duktiga på det här, men 
den stora utmaningen är att bli lika duktig 
på detta i andra länder i Europa också.«

sÅ inVesteringAr i BiOenergi 
Är ingenting FÖr HOLMen?
»Jovisst, på sikt är det naturligt att vi som 
stora operatörer i skogen också utvecklas 
mot produktion av bioenergi – om detta 
visar sig vara en framkomlig väg. Jag är 
alldeles övertygad om att delar av skogs-
industrin i Europa kommer att producera 
andra produkter än bara papper och 
kartong om 30–40 år.

ArgusÖgA pÅ BrYsseL

»EU-kommissionens föreslagna system 

om ett tak för utsläppskvoter blir 

väldigt dyrt för den europeiska process-

industrin. Får det fullt genomslag 

kommer en stor del av vår årsvinst att 

raderas ut. De pengar som är tänkta att 

gå till investeringar kommer istället 

att gå som skatt i form av kostnader för 

utsläpp. Vi blir inte längre konkurrens-

kraftiga«, säger Magnus Hall, VD och 

koncernchef för Holmen, ordförande i 

Bas-El och sedan i våras ny ordförande 

för den europeiska skogsindustrins 

samarbetsorganisation CEPI.
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dettA  Är cepi
Cepi är den europeiska massa- och 
pappersindustrins högsta och 
viktigaste samarbetsorgan. Syftet 
är att få pappersindustrins röst hörd 
i all den politiska verksamhet som 
sker i och omkring Bryssel och vara 
representerad i alla de frågor som 
behandlas inom eu-kommissionen. 
 Totalt finns 18 europeiska länder 
med närmare 900 företag, 1 260 
fabriker, 250 000 anställda och en 
samlad omsättning på 73 miljarder 
euro, representerade i Cepi. Den 
svenska skogsindustrin är medlem 
via Skogsindustrierna. 
 Sekreteriatet finns i Bryssel med 
ett drygt 20-tal experter inom olika 
områden. I Cepis stora styrelse sitter 
koncerncheferna för Europas 10-12 
största bolag, liksom ordförandena 
i varje nationell pappersindustri-
förening. Därutöver finns ett mer 
begränsat presidium med ett tiotal 
medlemmar, vars uppgift är att 
förankra och bereda de olika frågor 
som sedan behandlas av styrelsen.
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t e X t  c A r L  J O H A r d .  F O t O  e s t e r  s O r r i .

Även inom Holmen utvärderar vi 
framtiden inom biodiesel och bioraffi-
naderi. Vi har inte kommit till några 

beslut än, men vi bemannar nu upp oss 
på forskningssidan för att bättre förstå, 
utvärdera och förbereda ett eventuellt 
deltagande i utvecklingen.«

sOM OrdFÖrAnde i BAs-eL 
FÖrOrdAr du ÄVen en 
utBYggnAd AV KÄrnKrAFten?
»Ja, vi har kommit fram till att vi själva 
måste ta ansvar och ha beredskap att ta 
industriella initiativ för framtidens pro-
duktion av klimatneutral el. Vi måste göra 
vad vi kan för att säkra industrins framtid, 
och därmed jobb och välfärd.
 Kärnkraft är ett av få potenta, klimat-
neutrala alternativ för att fasa ut fossila 
bränslen. I Finland byggs det kärnkraft 
i samarbete mellan konsumenter och 
energibolag och detta borde kunna vara en 
modell också för Sverige. 
 Vi kommer att studera kärnkraften 
närmare för att lära oss mer och vara 
förberedda om lagstiftningen i framtiden 
skulle förändras. Produktionen av elenergi 
är så avgörande för våra företags framtid 
att vi inte kan vänta.«

Hur ser du pÅ sVensK OcH 
eurOpeisK sKOgsindustris 
FrAMtidA KOnKurrensKrAFt 
i ett Mer gLOBALt perspeKtiV?
»Jag tror på en ljus framtid för europeisk 
skogsindustri inom ramen för en ökad 
global tillväxt.
 Vissa områden som till exempel 
tidningspapper kommer även fortsätt-
ningsvis att uppleva en ökad konkurrens 
från andra media och här planeras inga 
nya maskininvesteringar. Men inom 
bland annat förpackningsområdet, främst 
konsumentkartong och brun kartong, 
fortsätter efterfråga och tillväxt att stiga. 
För svenska och finska massaproducenter 
är det allra viktigaste just nu att utöka 
värdet av den långfiber vi har.«

sÅ sVensK OcH FinsK 
sKOgsindustris stYrKA Är 
tiLLgÅngen tiLL sKOgen?
»Ja, vår styrka är våra omfattande 
skogstillgångar och den kunskap vi har 
byggt upp om skogen. I Sverige har vi ett 
effektivt och framsynt skogsbruk och en 
regering som stödjer oss i arbetet med att 
bättre utnyttja skogens resurser. Vi har 
också en fördel av att vår pappers- och 

massaindustri svarar för en relativt större 
andel av vår bnp, jämfört med situationen 
i södra och sydöstra Europa. I grunden 
uppfattar jag att man har en stor respekt 
för skogsindustrin. Dessutom har män-
niskor i allmänhet en positiv uppfattning 
om skogen i Sverige. 
 Men det är ändå viktigt att vi fortsät-
ter med vårt opinionsarbete att stärka 
uppfattningen om skogen som en unik 
och helt förnyelsebar resurs. Skog är bra 
för klimatet, växande skog och brukande 
skog gör att vi bidrar med mer koldioxid 
och ökar tillväxten.«

pÅ ViLKet sÄtt BidrAr 
HOLMen tiLL dettA ArBete? 
»Inom Holmen har vi en mycket tydlig 
inriktning att öka tillväxten i vår egen 
skogsareal. På 30 år ska vi med hjälp av 
forskning, utveckling och praktiskt arbete 
öka tillväxten med 25 procent. Vi skulle 
önska att även de skogsägarägda bolagen 
jobbade mer med denna fråga. Ökad 
avverkning inom skogen kommer alla 
att ha nytta av.«

en AnnAn stYrKA Är VÄL OcKsÅ 
VÅr uniKA sAMArBetsAndA?
»Ja, vi har ett bra samförstånd och 
samarbete i Sverige och Finland inom 
de områden där vi kan ha det. Vi har det 
inom ssg:s områden, som standarder, 
inköp, logistik,  hälsa, miljö och säkerhet, 
men även inom forskning och produkt-
utveckling. Det är ett mycket spännande 
arbetssätt, som skapar stora extra värden 
för de deltagande företagen.

prOFiLen
 nAMn  Magnus Hall.
 ÅLder  48 år.
 BAKgrund  Civilingenjör kth,  
  anställd i Holmen sedan 1985,  
  vd Holmen Paper 2001, 
  vd och koncernchef 
  Holmen AB sedan 2004.
  Ordförande i Cepi och 
  Bas-El sedan 2008.
 BOr  I Linköping.
 FAMiLJ  Fru och tre barn.
 intressen  Familjen och det som 
  rör sig kring dem.

sKOgen 
Är VÅr 
stYrKA



ss g sÄ K e rHe t sKÖ rKO r t, som är en webbaserad säkerhetsutbildning 
för industrins anställda och lanserades i slutet på förra året, har redan 
implementerats i flera olika industrienheter inom skogsindustrin. 
Nu är även en gruvanpassad version av säkerhetskörkortet på väg att 
tas fram tillsammans med Boliden Mineral ab i Aitik. Arbetet, 
som påbörjades i april, ska vara klart under året.
 I ssg säkerhetskörkort ingår information om 
gällande arbetsmiljölagstiftning, generella regler, 
risker på arbetsplatsen och hur man på bästa 
sätt förebygger dessa risker och vad som 
bör göras när olyckan ändå är framme.
Utbildningen hjälper företagen att 
uppfylla kraven på att informera 
personalen om arbetsmiljörisker.

ssg har tagit fram ett dokument, som 
ska hjälpa industrin att få säkrare rutiner 
för av- och påställning av arbetsutrust-
ning. Vägledningen är kompletterad med 
bi lagor i form av verkliga exempel på 
bland annat rutiner, instruktioner och 
mallar, som används inom industrin. 
Det nya dokumentet heter ssg 2220 och 
finns att köpa i ssg:s webbshop.

nOterAt  |  we  2  08
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entreprenÖrer nu Med i ssg entre
27 000

n Ä rM A re 2 7 000 e n t re pre n Ö re r är nu registrerade i ssg entre, varav över 
21 000 har genomgått den webbaserade säkerhetsutbildningen och blivit 
belönade med ett entre-pass. Drygt 2600 företag är idag anslutna till 
utbildningssystemet. Ett antal nya industrier utvärderar samtidigt konceptet 
och de återfinns inom skilda branscher såsom sågverk, kraftvärmeverk, 
verkstadsindustri med mera. Samtidigt ansluter nya företag från redan 
deltagande branscher. Efter sommaren har Eka Chemicals och Ovako Steels 
större enheter i Sverige börjat ställa krav på entre-pass. Från 1 oktober finns 
även säkerhetsutbildningen färdig för kemiindustrin på västkusten. 

sÄKer AV- OcH
pÅstÄLLning

I nära samarbete med ssab oxelö-
sund och Södra Cell Mörrum är 
ssg på väg att ta fram en webbase-
rad svetsutbildning med syfte att 
höja personalens kompetens när 
det gäller alla de regler, standarder, 
normer och föreskrifter som har 
med svetsning att göra. Avsikten 
är att utbildningen ska vara färdig 
under det första kvartalet 2009.

ssg tAr FrAM ett »sVets-pAss«
Utbildningen kommer att komp-
letteras med en lokal del, som 
omfattar företagets egna dokument 
eller andras krav inom området 
(tolkningar, standarder, checklistor 
med mera). Den avslutas sedan med 
ett certifieringstest och kursdelta-
garen får därefter ett ssg svets-
pass, som bevis på att de klarat 
utbildningens mål.

ssg sÄKerHets-
KÖrKOrt ÄVen FÖr 

gruVindustrin
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Eva Lindström berättar att reach införs 
successivt och att det är först om elva år, 
alltså 2018, som lagen får fullt genomslag. 
 »Därför har vi än så länge inte märkt 
av särskilt stora konsekvenser, men det 
kommer efterhand, var så säker. Vi ligger 
fortfarande bara i startgroparna på vad 
som komma skall. Trots det har vi ändå 
aktivt börjat arbeta med att implementera 
lagen och leva efter den. 
 Vi inom pappers- och massaindustrin 
är faktiskt till viss del kemikalietillverkare 
och inte bara inköpare. Det innebär att 
de som tillverkar kemisk massa behöver 
registrera vissa av sina biprodukter och 
kemikalier som tillverkas på plats, som 
exempelvis kemikalier för massablekning. 
Det är en ganska omfattande registre-
ringsprocess för att uttrycka det milt.«

KOntrOLL pÅ det risKABLA
Eva Lindström är medveten om att ordet 
»registrering« för tankarna till byråkrati 
och pappersarbete.
 »Jo, visst är det en stor byråkratisk 
apparat kring det här. Men givetvis 
handlar det inte bara om att skriva ner 
uppgifter på papper. Poängen är att till-
handahålla data om kemikalier och ha 
kontroll på hur farliga eller ofarliga de är. 
Det tycker jag är bra. Kemikalier ska vara 
väl testade. Vi som arbetar med dem ska 
ha kunskap om deras egenskaper och hur 
de ska hanteras.«
 Det är ett vittgående arbete att ta fram 
alla data som krävs. 
 »Självklart påverkas vi inom industrin. 
Det är ett merarbete, men det är inget 
emot hur tufft det är för våra kemikalie-
leverantörer. De kommer verkligen att få 
bekänna färg. Många klagade högljutt 

pAcKAt OcH KLArt 
FÖr en nY eurOpeisK

KeMiKALieLAg

Den nya kemikalielagen REACH är den 

mest omfattande lagen i den euro-

peiska unionens historia. Det handlar 

om cirka 850 sidor lagtext och 7 000 

sidor med tekniska instruktioner.

 Men vilka konsekvenser får denna 

mastodont för processindustrin och 

dess leverantörer? Kemisten och 

SCA-veteranen Eva Lindström vet det 

mesta som är värt att veta i ämnet.
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när reach mejslades fram, men så små-
ningom insåg de att det är bara att gilla 
läget. Lagen finns och nu gäller det att 
göra det bästa möjliga av situationen.«
 I samma andetag är Eva Lindström 
noggrann med att påpeka att hon verkli-
gen tycker att syftet med reach är bra. 
 »Ordning och reda på kemikalier är 
livsviktigt, självklart. Det som kemikalie-
industrin inledningsvis muttrade om var 
att den omfattande registreringsprocessen 
kommer att bli dyr och leda till ökade 
priser och att små företag skulle få svårt 
att hävda sig. Nu vet vi ännu inte hur det 
kommer att bli. Kom tillbaka om ett år 
eller två så vet vi mer om läget.
 Med all säkerhet kommer ett antal 
produkter att försvinna för att företagen 
inte vill betala vad det kostar att sköta 
hanteringen. Kanske det i slutändan är 
bra? Jag misstänker att vi kommer att 
slippa ett antal onödiga kemikalier och 
det är bara positivt. Hur som helst har ju 
tillverkarna elva långa år på sig. Även när 
det gäller prisökningar är tanken att de 
ska ske gradvis. Ganska klokt, eller hur? 
Dessutom var den gamla lagstiftningen 
krånglig och otydlig, så det var på tiden 
att reach klubbades.«

ett stOrt sYsteMsKiFte
Slutmålet med reach är att skapa en 
säker hantering av kemikalier och att 
riktigt besvärliga ämnen ska fasas ut helt 
och hållet.
 »Ja, det kommer att bli restriktioner 
för de farligaste kemikalierna och till och 
med förbud. Att reach driver på den 
utvecklingen och att vi förhoppningsvis 
och i stället får trevligare ersättningspro-
dukter kan ju ingen vara emot. I och för 
sig kommer nog några farliga kemikalier 
inte kunna ersättas, men det är inom yt-
terst specifika områden och med väldigt 
strikta förbehåll.«
 Det Eva tycker är viktigt att alla inom 
processindustrin ska veta är att reach är 
ett systemskifte.
 »Riskbedömningar för kemiska ämnen 
och produkter har ju gjorts tidigare, 
men då var det myndigheterna som hade 
ansvaret. Problemet var att det inte hade 
de resurser som krävdes och alltså var det 
en stor mängd kemikalier, som vi inte 
riktigt visste konsekvenserna av. 
 reach innebär att ansvaret överförs på 
industrin. Vi som tillverkar eller hanterar 
ämnen ska också ta de konkreta och prak-
tiskt förpliktelserna. Tanken är att det i 
sin tur ska leda till att vi verkligen får koll 
på alla kemikalier, men det kommer att ta 
tid. Åter igen, det handlar om en utdragen 
process. Att det är så är oundvikligt. Även 
om det är ett systemskifte, så sker det inte 
över natten.«

HeLtÄcKAnde LAgstiFtning
Risker med kemikalier beror till stor del 
på hur de hanteras. Därför är det inte helt 
lätt att säga vad som är farligt respektive 
ofarligt.
 »Det finns livsfarliga kemikalier, 
som innebär en minimal fara för att de 
hanteras i ett slutet system med tydliga 
säkerhetsföreskrifter. Samtidigt kan 
mindre skrämmande ämnen kan vara 
mycket värre för att det handlar om så 
stora mängder och för att de används på 
ett sätt som gör att människor och djur 
kan drabbas. Slutsatsen är att det bara är 
vi som dagligen arbetar med kemikalierna 
tillsammans med tillverkarna som kan 
göra den rätta riskbedömningen.
 Dessutom ligger det ju i vårt eget 
intresse att göra det. Lika lite som 

någon annan vill vi bli drabbade och alla 
anställda har naturligtvis rätt att kräva en 
säker arbetsmiljö. I Sverige har vi visser-
ligen sedan länge haft långtgående krav 
och stränga regler. Men nu blir systemet 
ännu tydligare. Möjligen kommer det att 
upplevas som tungrott, men det är nog en 
vanesak.«
 Eva Lindström skrattar gott åt frågan 
om det är något som hon saknar med 
reach.
 »Nej, det gör jag definitivt och absolut 
inte! Det är verkligen en heltäckande lag 
och som införs samtidigt i alla eu:s med-
lemsländer. Visst lär det komma tillägg 
och förändringar, men i grunden är det en 
lag som täcker det mesta och mer därtill.«

stOr nYttA AV 
ssg cHeM cOntrOL 
I och med reach blir ssg chem control 
ett ännu nyttigare inslag för företagen 
inom processindustrin. Framöver kommer 
det att bli ett enormt flöde av information 
och fakta, som måste organiseras på ett 
begåvat och praktiskt sätt.
 »Det är logiskt. Den nya lagen innebär 
att det ställs mycket högre krav på att 
hålla ordning och reda på alla ämnen och 
kemikalier. Det i sin tur kommer att leda 
till att ssg:s kemwebb kommer att bli 
viktigare. 
 Poängen är att i databasen finns alla 
fakta snabbt tillgängliga för den som 
behöver det i sitt dagliga arbete. Jag kollar 
då och då med de ansvariga ute på bruken 
och de är jättenöjda med hur kemweb-
ben fungerar. I alla fall när det gäller 
våra svenska bruk. Däremot behöver 
kemebben marknadsföras bättre till våra 
utländska enheter vilket kräver ytterligare 
utveckling och jag vet att det är på gång.
 Jag är säker på att betydelsen av att ha 
en databaserad kunskapsbank kommer att 
öka. Sammanlagt är det tusentals produk-
ter att hålla ordning på och i varje produkt 
i sig ingår dessutom ett antal kemiska 
ämnen med olika egenskaper som innebär 
olika risker och skyddsinstruktioner.
 Att vi redan har en förträfflig sådan i 
form av ssg chem control är självfallet 
en unik fördel.«

t e X t  p e r  A r O n s s O n . 
F O t O  K r i s t O F e r  L Ö n n Å ,  A n d e r s  e L i A s s O n  .
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Niklas Westman är en av flera tusen 
entreprenörer som passerar in och ut 
genom grindarna på jätteprojektet Aitik 
36 i Gällivare. Han arbetar för maskinut-
hyrningsfirman Ramirent och håller på 
att frakta några elskåp när tidningen We 
träffar honom på en plats där en enorm 
malmlada håller på att resas. 
 År 2010 har mer än fem miljarder 
kronor investerats i satsningar på att 
fördubbla kapaciteten i koppargruvan. 
Om allt går enligt planerna har projektet 
under tiden också förskonats från arbets-
skador och incidenter, som kan komma av 
bristande säkerhet.
 Det webbaserade säkerhetssystemet ssg 
entre används som en viktig pusselbit för 
att uppnå detta.
 »Utbildningen var bra. Det känns 
tryggt att veta att alla känner till vad 
som gäller här«, säger Niklas Westman 
just som han kopplat loss kedjor från en 
lyftanordning.
 Sedan Aitik 36 började använda ssg 
entre i oktober 2007 har lite drygt tusen 
entreprenörer i drygt 90 firmor genomgått 
utbildningen och därmed också kunnat 
kvittera ut inpasseringspass. 

Ordning OcH redA pÅ 
sÄKerHetsArBetet
Christer Winsa som är säkerhetsansvarig 
för projektet Aitik 36 tycker att införandet 
av ssg entre medfört fördelar.
 »Tidigare skötte jag utbildningarna 
muntligt, varje grupp fick tre timmar. 
Det var naturligtvis tidskrävande och ett 
problem var att kvaliteten var ojämn. Mo-
tivationen hos deltagarna och min egen 
dagsform avgjorde hur bra utbildningen 
blev«, säger Christer Winsa.
 Det gick heller aldrig att säkert veta att 
en entreprenör fått likvärdig information 
som alla andra.
 »En byggnadsarbetare som bröt mot en 
regel kunde säga att ›det har ingen talat 
om för mig‹. Kanske hade han rätt, kanske 
inte. Nu slipper vi sådana tveksamheter«, 
säger Christer Winsa.

gigAntisKt prOJeKt
Bolidens investeringar i Aitik ska ge ett 
nytt anrikningsverk, två nya krosstationer, 
nya anläggningar för malminfrakt och ett 
nytt vattensystem. Kapaciteten ska öka 
från nuvarande 18 miljoner ton malm om 
året till 36 miljoner ton. 
 Dagbrottet som efter 40 års malmbryt-
ning har ett djup på 400 meter kom-
mer att brytas ned till 650 meter enligt 
nuvarande planer. Men man vet dock att 
kopparmineraliseringen sträcker sig ned 
till minst 800 meters djup. 
 I anrikningsverket kommer dess-
utom två nyheter att ingå, utvinning av 
molybden, som används för att ge stål 

JÄttetrYggt
i AitiK
Bolidens jätteinvestering Aitik 36 är en 

stor utmaning vad gäller säkerhet. För 

att både förenkla och förbättra låter 

bolaget tusentals byggnadsarbetare 

och andra entreprenörer genomgå SSG 

Entre - den interaktiva utbildningen i 

säkerhet på webben.
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 KOntrAKt pÅ entreprenAd
 BYgg  peab/Skanska
 BYggprOJeKtering  Kadesjös/wsp
 BergArBeten  Bergteamet
 MeK- OcH eLKOnstruKtiOn, 

 FLOtAtiOnsAppArAter  Outotec

 KVArnAr  Metso and Outotec
 ringMOtOrer, driVsYsteM, st YrsYsteM,   

 MOttAgningsstAtiOn  abb

 KrOssAr OcH BAndtrAnspOrtÖrer 
  Sandvik

 BOdAr, BArAcKer, MAsKinutHYrning   
  Ramirent

 ÖVrigA KOntrAKt  fls, Demag/
  Dematek, Metso Minerals, 
  Veyance, Schneider, kwh, 
  Weir, Paakkola, eiab.
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eXeMpeL pÅ regLer sOM 
ingÅr i utBiLdningen 
ssg entre FÖr AitiK 36
• Gruvtruckar har alltid företräde, 
 högerregeln gäller inte för dessa.

• Gropar och hål som tas upp i   
 mark, golv, bjälklag, durkplan  
 med mera ska omedelbart 
 spärras av eller täckas på ett 
 betryggande sätt.

• Certifikat »Heta arbeten« 
 krävs för svetsning och andra   
 brandfarliga arbeten.

högre styrka, samt guldlakning. Enligt 
tidsplanen ska den nya anläggningen vara 
i drift år 2010.
 Det anmärkningsvärda med Aitik-
gruvan är att kopparhalten i malmen bara 
är 0,3 procent. Det gör att volymerna som 
ska tas upp inte kan vara blygsamma. Allt 
annat än blygsamt är också storleken på 
projektet delar.
 De bandtransporter, som ska frakta upp 
allt från gruvan, är totalt 7 km långa. 3,5 
km löper genom tunnlar. Två kvarnserier 
som ska mala sönder stenen får en kapa-
citet på 2 200 ton i timmen vardera och 
drivs av gigantiska ringmotorer.
 »Vi kommer att använda 100 000 
kubikmeter betong och 500 000 meter 
elkabel. Personligen tycker jag att kvarn-
fundamenten är något alldeles extra, de 
blir 20 meter höga«, säger Christer Winsa.

FÅ tiLLBud
På ett år kan säkerhetschefen räkna till 
fyra arbetsplatsolyckor. Två personer har 
halkat, en har stukat foten och en har fått 
ett fallande svetsaggregat på sin fot.
 »Det ser vi som en låg siffra och den 
måste vi vara nöjda med hittills i ett så 
stort projekt. ssg entre har säkert haft 
betydelse för ökad säkerhet, hur stor går 
dock inte att säga eftersom vi parallellt 
arbetar med säkerhet på många andra 
sätt«, säger Winsa.
 När det handlar om droger och alkohol 
finns stränga regler och de slumpartade 
stickprov som gjorts har inte gett ett enda 
utslag. Christer Winsa tror att en bidrag-
ande förklaring är att det är förbjudet för 
entreprenörerna att bo inne på byggar-

25

t e X t  A n d e r s  L Ö V g r e n . 
F O t O  e r i K  H O L M s t e d t,  A n d e r s  L Ö V g r e n ,  K r i s t O F e r  L Ö n n Å .

betsplatsen. De barackbyar som byggts 
upp används bara under dagtid.
 Många industrier väljer för enkelhetens 
skull att tillåta vissa undantag för entre-
prenörsfirmor när det gäller Entréutbild-
ningen, som i de fall då dessa behöver ta 
in en extern expert under några dagar.
 »Vi kan inte kräva att de också ska 
genomgå samma utbildning som de en-
treprenörer som arbetar här under längre 
tid«, säger Christer Winsa. 
 Sedan har han inte tid att prata med 
journalister längre. Mycket återstår att 
göra och han skyndar iväg till nästa möte, 
där säkerheten med största sannolikhet 
finns med å dagordningen.

Christer Winsa

KundpOrtrÄttet  |  we  2  08
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KOnsten Att FÅ 
FeL Att BLi rÄtt 
– sug upp ALLA 
erFArenHeter i 
OrgAnisAtiOnen
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Inför frågan om hur det är att arbeta med 
säkerhetsfrågor, så blir Karin Svenske 
Nyberg tyst en liten stund. Inte för att 
hon inte vet vad hon ska säga, utan för att 
det finns så mycket att säga.
 »Vilken ände ska jag börja i? Först och 
främst ser jag det som en spännande och 
viktig jätteutmaning. Det går att komma 
till en viss nivå när man arbetar med 
effektiva rutiner och skyddsutrustning 
och tekniska lösningar, men det är inte 
nyckeln till att skapa en säkerhetskultur. 
Vår satsning går ut på väva in säkerhets-
frågorna i vardagen, och det gäller från 
golvet ända upp till högsta ledningen.«

en VÄg utAn genVÄgAr
Enligt Karin Svenske Nyberg är det 
lättare sagt än gjort.
 »Risken är alltid att orden stannar vid 
ord. Men vi har bestämt att vi ska sätta 
säkerheten främst och det är skrivet i sten.  
 Vi markerar ständigt att det inte är okej 
att sätta säkerheten som nummer två eller 
tre på agendan. 
 Ett konkret exempel är att vi alldeles 
självklart alltid har miljö- och säker-
hetsfrågor som den första punkten vid 
alla möten som rör produktionen eller 
underhållsarbete. Att vi hela tiden lever 
med de här frågorna i stort och smått gör 
att de aldrig glöms bort.
 Överlag när det gäller kulturfrågor 
så handlar det alltid om hela företaget. 
I andra frågor går det kanske att ta 
genvägar och göra det enkelt för sig, men 
det går absolut inte när det handlar om 
säkerhet. För effekterna, bra eller dåliga, 
syns ju högst påtagligt för han eller hon 
som står där vid maskinen.«
 Som alltid när det handlar om män-
niskors vanor, attityder och beteenden så 
intygar Karin Svenske Nyberg att säker-
hetsarbete är en mycket komplex fråga.
 »Variablerna är så många. Blandningen 
av att människor inte är perfekta och att 
oväntade saker händer är ju något som 
det inte helt går att skydda sig från. Just 
därför är skapandet av en levande säker-
hetskultur, där vi ständigt blir bättre och 
bättre, vad som krävs.«

 
dAgLigt ArBete sOM 
HAr gett resuLtAt
Något Karin Svenske Nyberg är väldigt 
stolt över är den höga tillbudsrapporte-
ringen inom koncernen.
 »Det låter kanske konstigt, men ju fler 
rapporterade tillbud, desto färre olyckor 
har vi. Att vi dessutom lär oss av vad som 
har hänt, och delar med oss av erfaren-
heten till andra, är ett effektivt sätt att 
minska på antalet olyckor. 
 För att få en hög tillbudsrapportering 
är det viktigt att inte söka syndabockar. 
Visst kan det vid enstaka tillfällen vara 
nödvändigt att agera på ett personligt 
plan om någon har varit berusad eller 
betett sig extremt dumdristigt. Men oftast 
är det en kedja av orsaker och då handlar 
det bara om att lära och förbättra. I en bra 
säkerhetskultur är det avgörande att män-
niskor vill och vågar berätta.«
 Det medvetna säkerhetsarbetet har lett 
till färre olyckor inom Stora Enso.
 »Ja, sett över tid så har vi färre olyckor 
idag än för några år sedan. Men vi kan 
aldrig slappna av och säga att nu kan vi 
det här. Därför återkommer jag hela tiden 
till vikten om att hålla säkerhetsdiskus-
sionen levande. Jag vill att människor ska 
känna att vi är bra, men att vi alltid kan 
bli bättre.«

FLerA LÄrAnde sÄtt
Att lära av varandra är en annan sak 
som Karin Svenske Nyberg nämner flera 
gånger.
 »Den interaktiva säkerhetsutbildningen 
ssg entre är väldigt uppskattad och bra. 
För oss är den ett inslag i vårt ständiga 
lärande och att få inspiration och erfaren-
heter från andra är alltid positivt.«

Karin Svenske Nyberg är personaldirektör för Stora Enso 

i Sverige. En central arbetsuppgift, rentav den allra 

viktigaste, är att skapa, vidmakthålla och utveckla en 

levande säkerhets-kultur för de cirka 7 000 anställda.
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Good things happen.
 The finely meshed network of expertise we have built up, with skilled and 
experienced people from the industry, has created an innovative environment 
that has resulted in a host of new ideas and joint solutions to shared problems. 
 If  we together can ensure that this infrastructure is used by as many as 
possible, then we are all winners in obtaining higher quality at a lower cost.
 It’s the Egg of Columbus for the process industries.

tHis 
is 
it.
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