
Säker 
arbetS
platS. 
Varje

dag.
Praktiska verktyg för en bättre 

säkerhetskultur.



Dessa tankar och funderingar delas av många 
inom industrin och det viktigaste om än inte 
enklaste lösningen är utvecklandet av en god 
säkerhetskultur.

god SäkerhetSkultur är en  
angelägenhet för alla
För en säker arbetsplats, varje dag behöver vi 
arbeta med säkerhetsfrågorna från flera håll  
och med stor delaktighet från alla. Det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet hjälper oss att 
hantera risker. Här räcker det inte med att 
bara fokusera på teknik och omgivning. Vi 
måste se människan i hela organisationen. 
Dessutom måste vi ständigt arbeta med våra 
förhållningssätt till risker.
     Det här är att arbeta för god säkerhetskultur.
Säkerhetskultur är en gemensam och inlärd 
uppfattning om säkerhet, risk, olyckor och det 
förebyggande arbetet, som vägleder människor  
i deras handlingar.

God trivsel = God produktivitet = God ekonomi.



Viktiga Verktyg för Stöd 
och hjälp i SäkerhetSarbetet

Det finns ett gemensamt behov från industrin att på enklare och mindre resurskrävande 
sätt utveckla säkerhetskulturarbetet. Därför har SSG Säkerhetskommitté,  

genom arbetsgrupp 11, fokuserat på att utveckla olika verktyg, som stöd i arbetet. 
Här följer några exempel:

SjälVSkattning 
När du inte riktigt vet vad du ska börja med. 
Hjälper dig att inventera och ta reda på var 
olika avdelningar befinner sig. 

tillbudSrapportering,  
poSterS
Kampanjmaterial för att stimulera och beskriva 
hanteringen av tillbudsrapportering.

SäkerhetStimmen
Stöd till ledaren att på ett enkelt sätt få egen 
insyn och klarhet i vad som krävs för ett lyckat 
säkerhetsarbete.

bbS-obSerVationer
Stöd för en löpande dialog om hur de anställda 
upplever säkerheten på arbetsplatsen. Ger en 
bild över deras engagemang.



Köpmangatan 1, se-852 31 Sundsvall, Sweden. phone +46 60 14 15 00. www.ssg.se

Vill du ha mer information 
och Stöd i ditt SäkerhetSarbete?  

har du idéer kring
induStrinS SäkerhetSarbete?

Kontakta gärna någon av oss i arbetsgruppen: 
Svenolof Karlsson – ordförande

Lisa Larsson, SSAB EMEA Oxelösund
Peter Kemi, Eka Chemicals Bohus

Lennart Lysell, Stora Enso Nymölla
Hans Frölind, Billerud Skärblacka
Ove Lönnqvist, Holmen Iggesund

Henrik Magnusson, LKAB
Kristina Nilsson, SSG

SSg SäkerhetSkommitté 
Arbetsgrupp 11 – Verktyg i säkerhetskulturarbetet

e-post: sakerhetskultur@ssg.se


