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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/ 

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

Arbetsgrupp 
Arbetsgruppens medlemmar kommer från gruv-, kemi-, stål och massa- och 
pappersindustrin. 

Arbetsgruppens deltagare:  

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

Kontakt: 

E-post: sakerhetskultur@ssg.se 
 
 

  

http://www.ssg.se/Produkter-och-tjanster/SSG-Halsa-Sakerhet-Miljo/Sakerhetskultur/
http://www.ssg.se/Produkter-och-tjanster/SSG-Halsa-Sakerhet-Miljo/Sakerhetskultur/
mailto:sakerhetskultur@ssg.se
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Förord 
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. 
 
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.  
 
Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet 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.  
 

 
 
Det är bra om verksamheten kan anpassas så att människan har en 
så liten möjlighet som möjligt att göra fel. 
 
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. 
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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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Inledning 
Det finns förstås företag som under en tid har arbetat med att få en bra säker-
hetskultur. Ag 11 har varit i kontakt med några av dem som också tycker sig ha 
sett resultat med sitt arbete. Olika företag angriper ämnet på olika sätt 
och för att ge dig lite tips och idéer på hur ni ska starta upp arbetet med 
att förbättra säkerhetskulturen, eller hur ni ska fortsätta ert arbete, så har en 
sammanställning av företagens reflektioner gjorts.  
 
Obs! Företag benämner arbetet för en god säkerhetskultur på olika sätt. 
Några har ett projektnamn på arbetet medan andra kallar det BBS 
(Beteendebaserad säkerhet), en del kallar det att arbeta för en god säker-
hetskultur och vissa bara att de arbetar med säkerhetsarbetet. Med anledning 
av detta kommer det i texten att finnas olika benämningar på arbetet, men i 
praktiken arbetar alla företag mot samma mål – att få en god säkerhetskultur. 
 

Nyckelfaktorer för ett framgångsrikt arbete med 
säkerhetskulturen    
En sammanställning av information från de företag som kontaktats har lett fram 
till följande nyckelfaktorer för ett framgångsrikt arbete med säkerhetskulturen: 
 

1. Ledningens och chefers engagemang 
Förebilder i arbetsmiljöarbetet, synbarhet på avdelningarna. 
 

2. Kommunikation och samverkan 
Mellan anställda, fack, arbetsgivare och extern personal på 
arbetsplatsen. 
 

3. Klara roller med ansvar och befogenheter 
Chefer, ledare, skyddsombud, tekniker, kontaktpersoner, projektledare, 
övriga medarbetare. 
 

4. Arbetsmiljöarbetet i linjen 
Avdelningsvisa ambassadörer med arbetsmiljö och säkerhet i fokus. 
 

5. Arbetsmiljöutbildning till alla 
Anpassade utbildningar beroende på målgrupper. 
 

6. Enkla arbetssätt och metoder 
Riskbedömningar, avvikelsehantering, utredningar, tillstånd m.m. (det 
enkla är oftast det bästa). 
 

7. Klara och enkla regelverk med obligatorisk efterlevnad 
Realistiska, utgående från sunt förnuft. 
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Faktorer som lett till en bättre säkerhetskultur 
I det här avsnittet utvecklas punkterna i föregående avsnitt med exempel på 
faktorer som lett till en bättre säkerhetskultur.  

1. Ledningens och chefers engagemang 

 Symbolvärdet i att ledningen beslutar sig för att verkligen satsa fullt ut 
på detta område, med resurser och en tydlig värderingsgrund som en 
viktig poäng. 

 

 Konceptet är förankrat hos ledningen. Ett exempel på en erfarenhet hos 
ett av företagen: ”Helt avgörande var att ledningsgruppen hade köpt idén 
om BBS och att ledningsgruppen även visade detta i handling”. 

 

 Arbetsplatsens högste ansvarige driver och är aktiv i säkerhetsarbetet, är 
ordförande i SHM-kommittén och styrgruppen för BBS. 

 

 Cheferna är mycket närvarande i produktionen. 
 

 Tydlig och kvantifierbar målstyrning inom säkerhetsarbetet finns och 
följs upp, t.ex. på tillbud, BBS-observationer och utredningar. 

 

 Noga med uppföljning. Det som efterfrågas, det kommer göras. 
 

 Viktigt med täta möten med avstämning. 
 

 Uthållighet. Det tar tid att få en god säkerhetskultur och arbetet är alltid 
beroende av högsta ledningens inställning. Ett av företagen började se 
resultat redan efter ett år, men då var arbetet inte självgående. 

2. Kommunikation och samverkan 

 Det finns krav på att ta upp arbetsmiljöarbetet som en fast punkt på 
dagordningen vid möten, samt att ha en speciell mötesstruktur för 
arbetsmiljö och säkerhet genom hela organisationen. 

 

 Säkerhet, hälsa och miljö är alltid först på dagordningen. Ett exempel på 
det är att alltid visa nödutgångar, brandsläckare m.m. i början av ett 
möte. Ett annat är att avdelningsmöten/arbetsplatsträffar inleds med 
aktuella säkerhetsfrågor och inträffade olyckor, tillbud och 
observationer. 

 

 Konceptet är kommunicerat. 
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3. Klara roller med ansvar och befogenheter 

 Tydligt ansvar.  
 

 Skriftliga delegeringar, där arbetsuppgifterna tydligt framgår. 
 

 Utbildning som klargör roller, ansvar, resurser och befogenheter. 
 

 Blankett för återdelegering bifogas delegeringen. 

4. Arbetsmiljöarbetet ute i linjen 

 Motivera genom att ha ett system som stöttar inrapportering och 
hantering av avvikelser. 

 

 Motivera genom belöningar, både individuellt och kollektivt. Ett exempel 
är bonus på rapporterade och åtgärdade tillbud. 

 

 Motivera genom att lägga in arbetsmiljö- och säkerhetsförslag i förslags-
verksamheten. 

 

 Motivera och påminna genom att informera om allvarliga händelser som 
inträffat. 

 

 Kvaliteten på BBS-observationer är viktigare än kvantiteten. 

5. Arbetsmiljöutbildning till alla anställda 

 Krav på utbildning för såväl medarbetare som chefer, skyddsombud och 
experter inom olika sakområden. 

 

 Årlig utbildning för samordningsansvariga (t.ex. chefer, tekniker, 
operatörer). 

6. Enkla arbetssätt och metoder  

 Inrapportering av avvikelser, tillbud och olyckor. Enkelt att se i 
processen var man är. 

 

 Bra att det finns tydliga krav på rapportering – då vet medarbetaren vad 
som gäller (att det är ok att rapportera). 

 

 Fastställda datum för när avvikelser, tillbud och olyckor skall vara 
påbörjade, utredda och åtgärdade. 

 

 Utförande och uppföljning av riskanalyser enligt fastställda rutiner. 
 

 Utförande och uppföljning av skyddsronder. 
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7. Klara och enkla regelverk med obligatorisk efterlevnad 

 Grundinställningen är att tekniken ska skydda de anställda. 
 

 Det finns regler/rutiner för riskfyllda arbeten. Alla känner till reglerna/ 
rutinerna och tycker att det går att arbeta efter dem. 

 

 Konsekvent och rättvist sanktionssystem. 
 

 Tillämpning av sanktionssystemet i de fall där det krävs. 
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Utmaningar i uppstartsfasen 
Många företag upplever problem i uppstartsfasen och tycker att det kan 
vara svårt att komma igång. Även de företag som har kontaktats här har 
stött på vissa problem och ställts inför olika utmaningar. Nedan finns några 
exempel och även en del tips på lösningar som ni förhoppningsvis kan ha 
nytta av i ert fortsatta arbete för en god säkerhetskultur. 
 

 Kompetens, engagemang och delaktighet i arbetsmiljöarbetet, 
genom alla led i organisationen, saknades. 
Löstes genom mycket information och arbete med att få fram: 

o Vilja - engagemang och delaktighet hos medarbetare, till 
exempel genom BBS. 

o Verktyg - en accepterande ledning och organisation som 
möjliggör att alla har möjlighet att påverka och tycka till. 

o Kunskap – möjlighet för alla medarbetare att 
kompetensutvecklas i sin takt inom området. 

 

 Bristande anpassning av arbetsmiljöarbetet till verksamhetens 
behov. 
Om arbetsmiljöarbetet inte anpassas till verksamhetens behov blir det 
ingen kraft i frågorna, då återstår bara en polisiär verksamhet, dvs. att 
tolka lagkrav (miniminivån) och ta fram pekpinnen om regler/rutiner 
inte uppfylls. Det behövs input från linjeorganisationen via exempelvis 
inrapportering av avvikelser eller förbättringsförslag. 
 

 Det uppstod en hög belastning på medarbetare i och med att 
många nya metoder, arbetssätt och regler utvecklades 
Då detta insågs löstes det genom att man backade bandet och valde ut 
kärnaktiviteter som man började med. 
 

 Flera trodde att BBS sköter sig själv, ”nu vet ju alla vad som 
gäller”, och inga ytterligare resurser tillsattes. 
Problemet löstes genom att de som trodde att BBS skulle sköta sig själv 
efter en tid insåg att så var inte fallet. Ska vi lyckas skapa och förstärka 
ett gott säkerhetsklimat på anläggningen behöver alla göra sitt. Prata 
säkerhet på möten, utbilda, följa upp tillbud och inte minst göra BBS-
observationer kräver planering, genomförande och uppföljning. Arbetet 
med gemensamma mål för BBS på anläggningen medverkade starkt till 
att få med ledningen. Nu vet alla att BBS är ett verktyg i säkerhets-
arbetet.   
 

 Alla chefer har inte varit med på banan. 
Löstes genom att arbetsplatsens högste ansvarige var drivande och såg 
nyttan av att arbeta med BBS på lång sikt och lyssnade på förslag. 
 

 Mycket arbete för första linjens chefer. 
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 Efter ungefär ett halvår tyckte ledningsgruppen att BBS och 
tillbuds- och olycksfallshanteringen var kaka på kaka. 
Löstes genom att arbetsplatsens högste chef stod fast vid att BBS skulle 
genomföras. Det resulterade ett halvår senare i att ledningsgruppen tog 
initiativ för att ha en heldag med diskussion om strategiskt arbetsmiljö-
arbete, för att de tyckte att detta var av största vikt. 

 

 Beslutade att alla skyddsombud skulle vara observatörer och 
det visade sig att alla inte passade för den uppgiften av olika 
anledningar. 
Löstes genom att företaget gick ifrån att alla skyddsombud skulle vara 
observatörer. Istället läggs nu vikt vid att de personer som ska vara 
observatörer ska vilja vara det samt även är lämpade för att utföra 
uppgiften. 
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Övriga kommentarer och tips från företagen 
De kontaktade företagen hade även några övriga kommentarer och tips som de 
har delat med sig av och som kan vara bra att ha med sig i arbetet för en 
god säkerhetskultur: 
 

 Den som tar beslutet att införa BBS skall veta att det kräver uthållighet 
i ledarskapet för att förändra en kultur samt vara beredd att satsa tid 
och resurser. 

 

 Vid införandet av BBS valdes en pilotavdelning ut och var noga 
genomtänkt. Inga inbyggda konflikter fick finnas och pilotavdelningen 
var positiv till arbetsmiljöarbete. Pilotavdelningen ska kunna avgränsas. 
Fungerande mötesrutin och uppföljning fanns. Fackliga organisationer 
och skyddsombud var positiva och stöttade. Detta hade stor betydelse för 
att få en så smidig start som möjligt. 

 

 Uppstarten är troligen den absolut största utmaningen. Efter denna 
kommer drivkraften, inte bara från stödfunktioner för 
arbetsmiljöfrågor, utan även från organisationen. En stor skillnad är att 
stödfunktioner för arbetsmiljöfrågor troligen får acceptera att rollen som 
expert och sakkunnig förändras i takt med medarbetarnas utveckling. 

 

 Utbildning i BBS för samtliga anställda utförs av medlemmarna i 
arbetsgruppen; hur skapas ett gott säkerhetsklimat, hur rapporteras 
tillbud, vad är syftet med BBS och hur fungerar det etc. 

 

 För att vidareutbilda säkerhetscoacherna genomförs kampanjer med 
olika teman inom säkerhetsområdet. 

 

 Utvecklingen inom arbetsmiljöarbetet kommer aldrig att ha 
en rakt linjär utveckling. Det är som med all annan typ av 
utveckling – det blir många dalar i utvecklingen. Tragiska olyckor eller 
goda arbetssätt som tappar i kraft eller försvinner är några saker som 
kan uppstå.  

 

 I och med att både metodutveckling och målstyrning forcerades 
under en ganska lång period (som också anses vara en förutsättning när 
vi blickar tillbaka), upplevde medarbetare att vissa arbetssätt, regler och 
metoder var omständiga och jobbiga.  

 

 BBS handlar om beteende och ska hanteras utifrån det, blanda 
inte in tekniska åtgärder. 

 

 Nuvarande ”problem” (efter många års arbete): Medvetenheten har 
ökat hos alla anställda och högre krav ställs på att även de tekniska 
åtgärderna genomförs. 
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 Mätning för säkerhetskultur har utförts. Påvisade ett förbättrat 
säkerhetsklimat på alla plan. 

 

 Säkerhetsdagar med olika teman bör genomföras en gång 
per år. 

 

 Trots att arbetet pågått ett antal år behövs arbetet fortfarande 
drivas på med olika aktiviteter. 

 

 

Har du frågor kan du kontakta: 

Lisa Larsson, SSAB EMEA Oxelösund, tel: 0155-25 59 85, e-post: 
lisa.larsson@ssab.com 
 
Hans Frölind, Billerud Skärblacka, tel: 011-24 54 35, e-post: 
hans.frolind@billerud.com 
 
Lennart Lysell, Stora Enso Nymölla, tel: 01046-741 65, e-post: 
lennart.lysell@storaenso.com 
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