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Ett verktyg för utveckling av 
säkerhetskulturen 

 
 
 

VIKTIGA FAKTORER VID SAMVERKAN 
MELLAN BESTÄLLARE OCH 
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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. 

  



 
 

 

 

 

 

 
 4 (7) Sida 

  
 

  Beteckning 
 

 2014-06-09 Datum 

  Arbetsgrupp 11/Kristina Nilsson Upprättat av 

  2 Utgåva/Version 
 

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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Viktiga faktorer vid samverkan mellan beställare och 
entreprenörer 
Under olika projekt har det blivit allt vanligare med långa entreprenörskedjor 
och med ett ökat inslag av entreprenörer från andra länder. Detta 
medför att gamla invanda arbetssätt måste modifieras för att skapa en 
framgångsrik samverkan mellan beställaren och entreprenörsföretagen.  
 
Vid större projekt är det alltmer vanligt idag att de större huvudaktörerna 
lägger ut arbeten på flera mindre underentreprenörsföretag. Det är 
numera inte ovanligt att majoriteten av dessa entreprenörer är utländska, med 
helt andra arbetsvillkor och kulturer än de vi tidigare har vant oss vid.     
 
Sju faktorer som har identifierats som de mest viktiga vid samverkan mellan 
beställare och entreprenörer sammanfattas här: 
 
 

1. Beställarens förtroende och engagemang 
Att motivera entreprenörer genom att egen personal föregår med gott 
exempel och själva följer regelverket. 
 

2. Klarläggande av ansvar och regelverk 
Att informera samtliga inblandade om vad som gäller under projektet. 
 

3. Kommunikation och samverkan 
Att upprätthålla samverkan och försäkra sig om en fungerande 
kommunikation. 
 

4. Samordning 
Att dagligen stämma av samordning vid fasta tidpunkter. 
 

5. Användande av skyddsutrustning 
Att återkommande ta upp och diskutera nyttan med skyddsutrustning 
med samtliga. 
 

6. Tillrättavisande av avsteg från regelverk 
Att ha ett säkerställt underlag för avvikelser innan de tas upp. 
 

7. Uppföljning 
Att efter projektets slutförande göra en uppföljning av projektets 
genomförande. 

 
 
I avsnitten som följer utvecklas punkterna ovan. 

1. Beställarens förtroende och engagemang 

För att kunna skapa ett bra samarbete mellan beställaren och entreprenörs-
företagen är det helt avgörande att beställaren föregår med ett gott 
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exempel. För att kunna motivera entreprenörer att följa regelverk så är 
villkoret att beställarens egen personal föregår med att själva göra det. 
 
Det är också viktigt att ta till sig de arbetsmiljörelaterade frågor som 
entreprenörer och beställarens egen personal tar upp, inte minst för att skapa 
ett gott förtroende. 

2. Klarläggande av ansvar och regelverk 

Inför uppstarten av olika projekt är det viktigt att informera samtliga 
inblandade, både entreprenörsföretag och egna anställda, om vilket ansvar, 
vilka roller, vilket regelverk och vilka förhållningsregler som gäller 
under projektet. Det är viktigt att säkerställa att projektledare, kontaktpersoner 
och entreprenörsföretagens arbetsledare eller platschefer tar till sig informa-
tionen och med fördel bekräftar det via en personlig underskrift. I detta fall 
uppfattas det som en personlig överenskommelse och medför en bättre 
förutsättning till efterlevnad av överenskommelser. 
 
Det är mödan värt att redan initialt lägga ner mycket arbete med detta. 

3. Kommunikation och samverkan 

Vid olika tillfällen kan det uppstå problem med kommunikationen och 
samverkan mellan beställare och entreprenörer. Detta kan ge intryck av både 
språkmässiga och organisatoriska problem. 
 
När det gäller utländska entreprenörer är ett av problemen att man inte kan 
kommunicera med varandra då ett fåtal av dessa kan engelska. Detta är dock 
inte specifikt för utlänska entreprenörer, utan gäller även i stor grad för svensk 
personal. Man är inte bekväm nog med den engelska som man kan. Detta 
medför problem med att samverka med varandra under projekten. En viktig 
ståndpunkt är då att ställa kravet att beställaren och entreprenörs-
företagen ska försäkra sig om att ha en arbetsledning som behärskar 
engelska. 

4. Samordning 

Det är viktigt att dagligen och vid avtalade tidpunkter stämma av 
samordningen mellan beställaren och entreprenörsföretagen. Vid dessa tillfällen 
kan man ta upp aktuella problem eller förbättringsmöjligheter som 
har iakttagits.  Man kan även passa på att vid behov upplysa alternativt repetera 
de säkerhetsföreskrifter som gäller. 
 
Vid varje avstämningsmöte kan aktuella HSE-frågor tas upp till diskussion om 
vad som skulle kunna behöva förmedlas vidare till medarbetare, vilka resurser 
som finns att tillgå, vem som har ansvaret, samt uppföljning av skyddsronder. 
Vid exempelvis montagemöten kan risker tas upp som inte har belysts tidigare. 

5. Användande av skyddsutrustning 

Ett mycket viktigt inslag i säkerhetsarbetet är att arbeta organiserat med 
skyddsutrustningsfrågor. Man bör återkommande ta upp och diskutera 
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nyttan med skyddsutrustning med både entreprenörer och beställarens 
egna anställda.  
 
Olika arbetssätt och funktion har betydelse för den skyddsutrustning som måste 
användas. Ett bra arbetssätt är att i samråd med användarna komma överens 
om den bästa lösningen för den skyddsutrustning som ska användas. Det är 
viktigt att ha en öppen dialog om detta, men att ha ståndpunkten klar att 
skyddsutrustning ska användas vid olika riskfyllda arbetsmoment.  
 
Då man har kommit överens om vad som gäller, är det viktigt att inte tillåta 
avvikelser. Detta leder enbart till efterlevnadsproblem för övriga som anser sig 
bli ”tvingade” att använda skyddsutrustning. En tydlig signal är att om någon 
saknar skyddsutrustning, så får denna person avbryta arbetet och hämta sin 
utrustning. 

6. Tillrättavisande av avsteg från regelverk 

För att framgångsrikt och på ett accepterbart sätt kunna tillrättavisa avsteg, är 
det för alla entreprenörsföretag och utländska i synnerhet helt avgörande att ha 
ett säkerställt underlag för avvikelser innan de tas upp. Detta är 
mycket viktigt för att påpekandet ska tas på rätt sätt och för att undvika att 
entreprenörsföretagens arbetsledning ”tappar ansiktet”. 
 
Det är vidare viktigt att få till ett arbetssätt för en beteendeändring som 
främmande/utländska firmor kan hantera. När det gäller utländska 
entreprenörsföretag är oftast deras arbetsledare den enda framkomliga 
kanalen för att framföra påpekanden om deras personal inte följer regler, 
instruktioner m.m. En viktig punkt i förändringsarbetet är således 
arbetsledarna.  
 
Vid upprepade brott mot säkerhetsföreskrifterna är det viktigt att 
utnyttja de administrativa åtgärder som står till buds. Detta gäller 
både entreprenörer och egen personal. I detta fall får ingen skillnad göras 
oavsett befattning, eller på vilket företag som man arbetar på. 

7. Uppföljning 

Efter att projektet har avslutats är det viktigt att göra en uppföljning av 
projektets genomförande. Detta för att identifiera vad som kan förbättras 
avseende tidigare punkter. 

 

Har du frågor kan du kontakta: 

Hans Frölind, BillerudKorsnäs Skärblacka, tel: 011-24 54 35, e-post: 
hans.frolind@billerudkorsnas.com 

mailto:hans.frolind@billerudkorsnas.com

