
Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 

 
BBS-OBSERVATIONER  

 
 
SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur. 
Ett material från Arbetsgrupp 11 – Verktyg i säkerhetskulturarbetet 
http://www.ssg.se/Produkter-och-tjanster/SSG-Halsa-Sakerhet-Miljo/Sakerhetskultur/ 
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Bakgrund 

Detta material är framtaget av SSG Säkerhetskommitté - 
Arbetsgrupp 11 "Verktyg i Säkerhetskulturarbetet". 

  

Uppdragets syfte: 

Att tillhandahålla effektiva verktyg som medlemmar kan 
använda i syfte att stärka säkerhetskulturen på industrierna. 

 

Detta dokument utgör en del i framtaget och sammanställt 
material. 
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Arbetsgrupp 
Arbetsgruppens medlemmar kommer från gruv-, kemi-, stål och 
massa- och pappersindustrin. 

 

Deltagare:  

Se http://www.ssg.se/Produkter-och-tjanster/SSG-Halsa-
Sakerhet-Miljo/Sakerhetskultur/. 

 

Kontakt: 

E-post: sakerhetskultur@ssg.se 
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Förord (1/2) 

Utvecklingen av arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet är en 
ständigt pågående process. Inom industrin har mycket 
handlat om den tekniska  utvecklingen och att arbeta med den 
fysiska arbetsmiljön. Det har lett fram till bra metoder för 
att förebygga tekniska brister, som har gett goda resultat. 
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De flesta är dock eniga om att ett effektivt 
arbetsmiljö- och säkerhetsarbete också 
bygger på att beteendebaserad säkerhet 
beaktas. Alla, såväl individen och gruppen 
som arbetsgivaren, har betydelsefulla roller. 
Ett framgångsrikt arbete bygger till stor del 
på förståelse för övergripande mål och 
värderingar, samt en inneboende känsla av 
nyttovärde.  
  
 



Förord (2/2) 

Genom det systematiska arbetsmiljö-arbetet 
ska arbetsgivaren arbeta med att förebygga 
risker, i första hand genom att försöka bygga 
bort dem. Det räcker då inte med att bara titta 
på de tekniska riskerna utan det är viktigt att 
ha ett MTO-perspektiv, dvs. titta på hur 
människa-teknik-organisation påverkar 
varandra och säkerheten. 
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Det är ändå inte säkert att vi hittar alla risker och när vår verksamhet 
plötsligt kräver nya insatser behöver vi också ha arbetat med vårt 
förhållningssätt till risker och vår arbetsmiljö. Vi kallar detta att 
arbeta fram en god säkerhetskultur. 
 

Det är bra om verksamheten kan anpassas så att män-
niskan har en så liten möjlighet som möjligt att göra fel. 



Definitioner 

 

Säkerhetskultur 

Gemensam och inlärd mening, erfarenhet och tolkning av 
arbete och säkerhet – delvis symboliskt uttryckt – som 
vägleder människors handlingar gentemot risk, olyckor 
och prevention. 

 

Säkerhetsklimat 

Gemensamma uppfattningar av policy, procedurer och 
praktik relaterade till säkerhet i organisationen. 
Säkerhetskulturens yttringar. 

(Policy är inte företagets policydokument utan det 
gruppmedlemmarna gemensamt uppfattar som sin 
policy.) 

Exempel: ”Så här gör vi här” 

 

Version 6 2013-12-20 



Har du frågor kan du kontakta: 
Henrik Magnusson, LKAB 
Tel: 0980-715 34 
e-post: henrik.magnusson@lkab.com 

Ett verktyg för utveckling av 
säkerhetskulturen 

 

 
BBS-OBSERVATIONER 
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Innehåll 
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1. Bakgrund 
2. Nytta 
3. Syfte 
4. Mål 
5. Verktyg 
6. Genomförande 
7. Anpassning till rådande säkerhetskultur 
8. Uppföljning  
 



Bakgrund 
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BBS-observationer är en inventeringsmetod med 
fokus på människan i arbete. Genom att sätta upp 
förutsättningar för att kunna föra en bra dialog om 
säkerhetsarbetet uppnås ökade möjligheter att 
identifiera både riskfyllda och säkra beteenden. Det 
ger dessutom direkt information om hur företaget kan 
utveckla sitt säkerhetsarbete på organisatorisk nivå 
för att förebygga oönskade beteenden. Individens 
beteende är ett utfall, ej en orsak! 
 

BBS-observationer är ett enkelt och effektivt sätt att 
utveckla säkerhetskulturen. Observationerna kan ses som 
det operativa verktyget i utvecklingsarbetet och berör alla som 
vistas på arbetsplatsen. 
 



Varför BBS-observationer? 
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• Vi är experter inom ”vårt” område, vi ser 
inte risker i det dagliga arbetet. 

• Vi ser inte alltid själva vad vi gör. 
• Vi är inte alltid medvetna om vad vi gör 

(kognitivt beteende). 
• Säkerhetsmedvetande är färskvara, vi 

behöver ständiga påminnelser men utan 
att det upplevs som tjat. 

 
 

Med hjälp av BBS-observationer vill man bryta 
negativa inlärningsspiraler och komma med 
positiva påminnelser!  
 



Syfte 
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Att skapa förutsättningar för en löpande dialog om hur de 
som vistas på arbetsplatsen upplever säkerheten där, 
samt att genom detta få en bild över vilket engagemang som 
finns i säkerhetsarbetet på samtliga nivåer inom organisa-
tionen. Ökad kunskap i hur säkerhetsarbetet upplevs och 
efterlevs leder till ökad respekt för varandra och en 
förbättrad säkerhetskultur. 

 
 
Genom att arbeta förebyggande med BBS-
observationer, ges goda möjligheter att se hur 
säkerhetskulturen ser ut samt att i sam-
förstånd finna effektiva och kreativa lösningar 
för eventuella bristområden. 

 



Mål 
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• Att öka individuellt engagemang och 
delaktighet i säkerhetsarbetet, vilket 
resulterar i säkrare arbetsplatser. 
 

Samt: 
• Att tillföra en behovsmässig insikt i 

arbetsplatsens syn på helhetsarbetet, vilket 
kan leda till ökad kvalitet och träffsäkerhet i 
organisationens utvecklingsarbete. 

 
 
 
 Ökad kvalitet och engagemang i säkerhetsarbetet, 
leder till ökad effektivitet för företaget i sin helhet! 
 



Verktyget 
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BBS-observationer syftar till att undersöka hur beteen-
dena på arbetsplatsen påverkar säkerhetsarbetet, till 
skillnad från skyddsronder där man mer fokuserar på den 
fysiska arbetsmiljön.  
  
Observationerna genomförs mest framgångsrikt av utsedda 
observatörer och genomförs inom alla delar av 
verksamheten och på alla arbetsplatser inom företaget. 
 
 
Tänk på att BBS-observationer ofta tar tid att införa, 
och det är viktigt att ha ett behov före ett eventuellt 
införande! 

 
 



Att utföra en BBS-observation 
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• Meddela ansvarig innan ni kommer. Informera er 
också om att det är i sin ordning att komma, eftersom 
det finns vissa områden som får många besök och andra 
som inte får lika många besök, försök att variera er. 

• Kontakta berörda när ni anländer. 

• Inled alltid med att presentera vem du är och varför 
du är där. 

• Ställ öppna frågor utifrån checklista för att 
gemensamt med personen du pratar med fastställa om 
det finns brister. 

• Sammanställ resultatet och dokumentera detta. 
Tänk på att inte namnge personer som du observerat/ 
diskuterat med. 

 
 



Är BBS-observationer bra för oss? 
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Ett införande av BBS-observationer bör i likhet med alla andra 
BBS-aktiviteter vägas mot företagets nuläge och utvecklings-
behov. Förutsättningar och tips för säkerhetskulturarbete 

återfinns i publicerat material från Ag 11 via www.ssg.se. 
 
 
 

”Passivitet” 
”Medvetenhet” 

”Expertis” 

”Budbärare” 

http://www.ssg.se/


Uppstartsfasen 
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För allt arbete är en förutsättning en solid grund och ett ramverk som 
definierar en miniminivå. Av detta skäl rekommenderas inte att rikta alltför 
mycket fokus på säkerhetskulturarbete. För säkerhetskulturarbete är ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) en grundförutsättning. Att arbeta 
fram denna miniminivå bygger på att tydliggöra roller och ansvar, att ha 
verktyg för att identifiera och hantera risker, tillbud och olycksfall.  I 
uppstartsfasen handlar arbetet om att bygga en identitet i företagets 
arbetsmiljöarbete – att skapa ett engagemang och en acceptans och ett 
mervärde av säkert arbete!  
 
För mer information om hur ni går vidare; läs Förutsättningar och tips 
samt Ledningens engagemang – Säker arbetsplats. Varje dag. via 
www.ssg.se. 
 

http://www.ssg.se/


Att skapa medvetenhet 
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Ett skede i företagets utveckling som är starkt sammanbundet med att 
mycket av arbetet bärs upp av specialistfunktioner. Under detta skede är 
det betydelsefullt att specialisten agerar normbärare och föregår 
genom att introducera nya metoder och verktyg för att förbättra 
arbetsmiljön. 
 
För att skapa medvetenhet föreslås följande metodik för att initiera arbetet 
med att utföra BBS-observationer (se nästa sida). 
 



Arbetssätt, skapa medvetenhet 
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Inled 

Bestäm område 

Meddela ansvarig 

Förbered Observera 

Meddela att du anlänt 

Presentera dig 

Presentera syfte 

Ställ frågor, följdfrågor 

Diskutera allmänna frågor 

Avsluta, tacka för besök till 

medarbetare 

Dokumentera 

Positiva observationer 

Förbättringsområden 

Övrigt till medarbetare 

Återkoppla 

Motiverande och 

rådgivande feedback till 

medarbetare 

Följ upp 

Goda trender 

Bristområden V
a

d
 

V
e

m
 

Specialist Specialist Specialist Specialist Specialist Specialist 

T
id

s
å

tg
å

n
g

 

~ 3 Min ~ 2 Min ~ 10 Min ~ 5 Min ~10 Min 
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Checklista, skapa medvetenhet 

Att observera (OK, ej OK) Anm. 

Ergonomi 
Kan arbetet utföras på ett ergonomiskt mer korrekt sätt? 

Personligt skydd 
Använder personen personligt skydd?  

Verktyg och utrustning 
Finns rätt verktyg och utrustning?  

Observationens slutsatser 
Hur upplevde medarbetaren samtalet?  

Sammanfattning 
Positiva observationer: 
Förbättringsområden:  



Att skapa experter 
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I takt med att arbetet övergår från specialistfunktioner som normbärare 
och föregående, sker en utveckling då chefernas arbete är norm-
bärande. 
 
Metoder och verktyg för att förbättra arbetsmiljön förstärks genom att 
cheferna stöttar arbetet, bland annat genom att utföra och även 
introducera medarbetare i hur de utför BBS-observationer. De kan även 
skapa möjligheter för medarbetare med stort engagemang att delta eller att 
själva utföra BBS-observationer. 

 



Arbetssätt, skapa experter 
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Specialist alt. 

chef 

Inled Förbered Observera Dokumentera Återkoppla Följ upp 

V
a

d
 

V
e

m
 

Chef alt. 

medarbetare 

Chef alt. 

medarbetare 

Chef alt. 

medarbetare 
Chef alt. 

medarbetare 

Chef alt. 

medarbetare 

T
id

s
å

tg
å

n
g

 

~ 3 Min ~ 2 Min ~ 10 Min ~ 5 Min ~10 Min 

Bestäm område 

Meddela ansvarig 

Meddela att du anlänt 

Presentera dig 

Presentera syfte 

Ställ frågor, följdfrågor 

Diskutera allmänna frågor 

Avsluta, tacka för besök till 

medarbetare 

Positiva observationer 

Förbättringsområden 

Övrigt till medarbetare 

Motiverande och 

rådgivande feedback till 

medarbetare 

Goda trender 

Bristområden 
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Checklista, skapa experter 

Att observera (OK, ej OK) Anm. 

Ergonomi 
Kan arbetet utföras på ett ergonomiskt mer korrekt sätt? 

Personligt skydd 
Används personligt skydd?  

Verktyg och utrustning 
Finns rätt verktyg och utrustning ?  

Procedurer och ordning 
Är personen rätt förberedd för arbetsmomentet? Är det god ordning på 
arbetsplatsen?  Vet personen hur den ska agera vid nödsituationer? Har 
personen tagit del av aktuell arbetsinstruktion/riskbedömning? 

Kommunikation 
Är personen medveten om hur det egna arbetet påverkar andra? Har 
personen möjlighet att påverka sitt arbete? Upplever personen att det förs en 
god dialog på arbetsplatsen med kollegor och chefer? 

Observationens slutsatser 
Hur upplevde medarbetaren samtalet?  

Sammanfattning 
Positiva observationer: 
Förbättringsområden:  



Att skapa budbärare 
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Ett idealförhållande för såväl säkerhetskultur- som arbetsmiljöarbete är att 
företaget kännetecknas av ett brett engagemang, där samtliga 
medarbetare är väl förtrogna med varandra, känner till verktyg och 
metoder, samt arbetar aktivt med att skapa förståelse och agera 
normbärare som en del i det dagliga arbetet. 
 
För att uppnå en god säkerhetskommunikation på företaget föreslås att 
samtliga medarbetare aktivt deltar i utförandet av BBS-observationer. 

 



Arbetssätt, skapa budbärare 
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Inled Förbered Observera Dokumentera Återkoppla Följ upp 

V
a

d
 

V
e

m
 

Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga 
Specialist alt. 

chef 

T
id

s
å

tg
å

n
g

 

~ 3 Min ~ 2 Min ~ 10 Min ~ 5 Min ~10 Min 

Bestäm område 

Meddela ansvarig 

Meddela att du anlänt 

Presentera dig 

Presentera syfte 

Ställ frågor, följdfrågor 

Diskutera allmänna frågor 

Avsluta, tacka för besök till 

medarbetare 

Positiva observationer 

Förbättringsområden 

Övrigt till medarbetare 

Motiverande och 

rådgivande feedback till 

medarbetare 

Goda trender 

Bristområden 
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Checklista, skapa budbärare 

Att observera (OK, ej OK) Anm. 

Företagets mål och visioner 
Känner personen till företagets mål och visioner? Vad tycker personen om detta? Upplever 
personen att företaget stöttar detta arbete?  

Ergonomi 
Kan arbetet utföras på ett ergonomiskt mer korrekt sätt? 

Personligt skydd 
Används personligt skydd?  

Verktyg och utrustning 
Finns rätt verktyg och utrustning ?  

Procedurer och ordning 
Är personen rätt förberedd för arbetsmomentet? Är det god ordning på arbetsplatsen?  Vet 
personen hur den ska agera vid nödsituationer? Har personen tagit del av aktuell 
arbetsinstruktion/riskbedömning? 

Kommunikation 
Är personen medveten om hur det egna arbetet påverkar andra? Har personen möjlighet att 
påverka sitt arbete? Upplever personen att det förs en god dialog på arbetsplatsen med 
kollegor och chefer? 

Observationens slutsatser 
Hur upplevde medarbetaren samtalet?  

Sammanfattning 
Positiva observationer: 
Förbättringsområden:  



Uppföljning 

Version 6 2013-12-20 

• Kan riktas till att utreda orsaker till varför och på 
vilket sätt företaget kan öka engagemanget för 
säkerhetsarbetet. Uppföljning kan tillföra ett bra 
underlag för att hantera eventuella brister på 
organisatorisk nivå. 
 

• Ger ett underlag för att analysera såväl önskade som 
oönskade attityder och beteenden (analys av 
dokumentation, ”positiva/negativa reaktioner”). 
 

• Indikationer över hur säkerhetskulturen fungerar 
som helhet (analys av ”brister” utifrån kategori-
sering).  

 

För att få acceptans för metoden, är det viktigt att 
kunna visa resultat från BBS-observationerna! 
 



 

www.ssg.se 

e-post: sakerhetskultur@ssg.se 
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