
Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 

 
TILLBUDSRAPPORTERING  

 
 
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. 

Version 7 2013-12-20 



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. 

 

 

Version 7 2013-12-20 

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” 
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Källa: Billerud Skärblacka AB  

Har du frågor kan du kontakta: 
Hans Frölind 
Tel: 011-245435 
e-post: hans.frolind@billerud.com 

Riskinventeringshäfte med 
tillbudsrapportering i det 

dagliga arbetet  
 

Tänk efter före! 

Ett verktyg för utveckling av 
säkerhetskulturen 
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Riskinventeringshäfte  …tänk efter före! 
Alltid på fickan – Drift & UH – Direkt på fältet – Riskrapportering 

Pärmens framsida Innerbladets fram- & baksida 
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Riskinventeringshäfte  …tänk efter före! 
Alltid på fickan – Drift & UH – Direkt på fältet – Riskrapportering 

Pärmens framsida Innerbladets fram- & baksida 

Riskinventering – Min säkerhet (häfte) 

• Detta är ingen direkt riskbedömningsmetod 
utan mer en checklista, som man alltid har i ”fickan” 
för egen säkerhet med syfte att stanna upp och 
”tänka till”. Den består av ett antal frågeställningar 
och parametrar som genomgås och bockas av innan 
man ger sig på ett arbete. 

• Metoden är lämplig för 

 Arbeten med förhöjd risknivå för drift och underhåll 

 Arbeten direkt på fält 

 Underlag för rapportering av risker och tillbud  
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Riskinventering med tillbudsrapportering i det dagliga arbetet  

Riskinventering utförs enligt 
riskinventeringsmall (fickmodell) 

Följ gällande 
instruktion 

Uppföljning av  
instruktion efter  
utfört arbete 

Kan arbetet  
utföras med till- 
räcklig säkerhet? 

Vid behov efter arbetet. 
Förbättringsförslag/Tillbud till 

arbetsledning via rapport på 
baksidan 

Återkoppling från arbetsledning till 
avdelningen för nya eller  
ändrade instruktioner 

Kontakt tas  
med ansvarig 
arbetsledning 

Vidare åtgärder  
måste vidtas 

Gäller befintlig 
instruktion el. 
rutin? 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Löpande drift  
och underhåll 
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Riskinventering med tillbudsrapportering i det dagliga arbetet  

Riskinventering utförs enligt 
riskinventeringsmall (fickmodell) 

Följ gällande 
instruktion 

Uppföljning av  
instruktion efter  
utfört arbete 

Kan arbetet  
utföras med till- 
räcklig säkerhet? 

Vid behov efter arbetet. 
Förbättringsförslag/Tillbud till 

arbetsledning via rapport på 
baksidan 

Återkoppling från arbetsledning till 
avdelningen för nya eller  
ändrade instruktioner 

Kontakt tas  
med ansvarig 
arbetsledning 

Vidare åtgärder  
måste vidtas 

Gäller befintlig 
instruktion el. 
rutin? 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Löpande drift  
och underhåll 

     

Checklistan är lämplig för:  

 Arbeten med förhöjd risknivå för drift och 
underhåll 

 Arbeten direkt på fält 

 Underlag för rapportering av risker och tillbud  

 

• Innan arbetet tar man reda på om det redan 
finns en gällande instruktion. Om så är fallet 
arbetar man efter arbetsinstruktionen. 

• Checklistan används för att klarlägga vilka 
risker som föreligger innan arbetet om: 

 Instruktioner saknas eller är bristfälliga 

 Arbetet upplevs osäker och ovant  

Om det föreligger brister i gällande instruktion, 
eller om det har inträffat en händelse under 
arbetet, kan noteringar om detta göras på baksidan 
av blanketten. Därefter kan en risk- eller 
tillbudsrapportering göras av det inträffade. 
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Riskinventering med tillbudsrapportering i det dagliga arbetet  

Riskinventering utförs enligt 
riskinventeringsmall (fickmodell) 

Följ gällande 
instruktion 

Uppföljning av  
instruktion efter  
utfört arbete 

Kan arbetet  
utföras med till- 
räcklig säkerhet? 

Vid behov efter arbetet. 
Förbättringsförslag/Tillbud till 

arbetsledning via rapport på 
baksidan 

Återkoppling från arbetsledning till 
avdelningen för nya eller  
ändrade instruktioner 
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med ansvarig 
arbetsledning 

Vidare åtgärder  
måste vidtas 

Gäller befintlig 
instruktion el. 
rutin? 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Löpande drift  
och underhåll 

• Efter genomförd riskinventering och 
genomförda åtgärder måste en frågeställning 
göras om arbetet kan utföras säkert. 

• Om det föreligger tveksamheter måste 
ytterligare åtgärder vidtas, och en kontakt tas 
med ansvarig arbetsledning innan arbetet 
återupptas. 

    Om det har inträffat händelser under arbetet, 
kan noteringar om detta göras på baksidan av 
blanketten. Därefter kan en risk- eller 
tillbudsrapportering göras av det inträffade. 
En rapportering görs även direkt till 
arbetsledningen. 

• Det är viktigt att en återkoppling om 
rapporterade risker och tillbud görs av 
arbetsledningen till den/de som har rapporterat 
händelser. 

• Vid behov finns anledning att revidera befintliga 
instruktioner, eller att upprätta nya. 
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