
Säkerhetskulturarbete i 

praktiken 
 

 

  



Hur definieras ”säkerhetskultur”? 

”Gemensam och inlärd mening, erfarenhet och 
tolkning av arbete och säkerhet – delvis 

symboliskt uttryckt – som vägleder 
människors handlingar gentemot risk, olyckor 

och prevention”. 

 

En säkerhetskultur kan inte kopieras från ett 
företag till ett annat, utan måste byggas utifrån 

företagets struktur och dess organisatoriska 
behov! 

 

Ag 11 Verktyg i säkerhetskulturarbetet 



Några viktiga aspekter 

• ”Detta är så vi gör saker” – kulturen! 

• Ramarna för hur en medarbetare agerar 
byggs upp av kulturen, ej regler eller 
riktlinjer. 

• Stora skillnader mellan teori/regler och 
praktik leder till att kulturens trovärdighet 
minskar. 

• Det är mycket mer kostsamt för en enskild 
att bryta mot en social gruppregel än att 
bryta mot en officiell regel. 
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Att arbeta med säkerhetskulturen 
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Fråga er själva - vad är syftet? 

• Effektivitetsskäl? 

• ”Mode i branschen”? 

• Analys utifrån nuläge? 

• Ledningens beslut? 
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Nuläge, frågor att ställa sig 
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• Stämmer 90/ 10-principen? 
• Riktar vi fokus på rätt saker? 
• Når vi ut med budskapet? 



Scenario 

• Industriföretag 
• Etablerat systematiskt arbetsmiljöarbete 
• God uppföljning och bra mötesforum 
• Utbildningar åt medarbetare och chefer 
• Tillräckliga resurser 
• Tydlig rollfördelning 

Men: 

• Ingen reducering av antalet olycksfall! 
Varför? 
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Vanliga orsaker 

• Osäkra handlingar dominerande orsak 
till att olyckor inträffar 

• Arbetet beroende av stödresurser för att 
fungera 

• Låg användandegrad av metoder och 
verktyg 

• Ledning visar ej engagemang i frågan 
• Bristande kommunikation 
• Långsiktiga mål saknas  
• Bristande kunskap inom området 
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Hur påbörjas arbetet? 

1. Ledning prioriterar och beslutar som för 
tydliga mål för säkerhetsarbetet 

2. Nuläget kartläggs 

3. Strategier upprättas 

4. Aktiviteter för att uppnå strategier och 
mål sätts upp 
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Mål och målnedbrytning 

Princip: 

Börja med strama mål för att initiera 
arbetet, genom nulägeskartläggningar ges 
ökade möjligheter för arbetslagen att 
definiera egna mål utifrån uppsatta ramar. 
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Långsiktiga satsningar ger resultat! 
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Nuläge 

Vision! 

Mål 
Mål 

Mål 



Bra signaler! 

• Driften övergår successivt från stöd och 
expertis till linjeorganisationen 
(målnedbrytning). 

• Övergång från stödarbete med metoder 
och verktyg till stödarbete med coaching 
och kommunikation. 

• Reaktivt arbete minskar, proaktivt arbete 
ökar                                                                                                                                                            
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Hur stöttas utvecklingen? 
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Steg 1 Steg 2 
Steg 3 

Steg 4 



Viktiga aktiviteter 

• Kompetensutveckling 

• Lyft fram normbyggare 

• Ge möjligheter till initiativtagare 

• Ledning och chefer måste synas och 
höras ute i verksamheten 

• Stimulera erfarenhetsutbyte genom 
kommunikation 

• Konsekvent agerande genom 
överenskommelser! 
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Aktiviteterna bör utvecklas i takt med 

behoven! 
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Steg 1 Steg 2 
Steg 3 

Steg 4 



Önskvärda effekter 

• Mindre olycksfall 

• Högre trivsel 

• Högre riskmedvetenhet 

• Ökat handlingsutrymme och 
initiativtagande på arbetsplatsen 

 

Känner ni igen denna mening? 

”Arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del 
av det dagliga arbetet”. Är det så hos er? 

Ag 11 Verktyg i säkerhetskulturarbetet 



Säkerhet ÄR produktivitet! 

Produktiviteten är beroende av: 

• Människans verkningsgrad 

• Maskinell verkningsgrad 
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Mätbara faktorer och samband! 

• Trivsel? 

• Engagemang? 

• Delaktighet? 

 

• Friskhet! 

• Inrapporterade avvikelser! 

• Förslagsverksamhet! 
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AG 11- verktyg i 

säkerhetskulturarbetet 

Syfte: 
Att tillhandahålla verktyg som medlemmarna 
kan använda i syfte att stärka säkerhetskulturen 
på industrierna 
  
Mål: 
Genom att utnyttja materialet som 
arbetsgruppen kommer att tillhandahålla 
underlätta arbetet med att skapa en arbetsplats 
där vi genom rätt attityder och beteenden hjälps 
åt att åstadkomma en god arbetsmiljö  
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Det pågående arbetet 

• Grundläggande tips 

• Förståelse/stöd 

• Identifiera nuläge/uppföljning 

• Aktiviteter 
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Frågor? 
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SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare 
säkerhetskultur.  

Ett material från Arbetsgrupp 11 – Verktyg i säkerhetskulturarbetet.  

sakerhetskultur@ssg.se 

www.ssg.se 


