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 ARBETSGRUPP 11 –  

                   Verktyg i säkerhetskulturarbetet 

ARBETSGRUPP 11 

Att tillhandahålla verktyg som 
medlemmarna kan använda i syfte att stärka 
säkerhetskulturen på industrierna 

 
 

DELTAGARE 

Arbetsgruppens medlemmar kommer från 
gruv-, kemi-, stål- och massa- och 
pappersindustrin 
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4 4 PROCESSBESKRIVNING 



5 5 GRUNDLÄGGANDE TIPS 

GRUNDLÄGGANDE TIPS 

• Grundläggande inledning när arbetet ska startas upp 

• Beskrivning av roller och deras betydelse och ansvar – chef, skyddsombud, 
medarbetare 

• Vikten av förebilder och rätt signaler 

• Referenser till rapporter för fördjupning, stöd i teorin 

RÅD OM SÄKERHETSKULTUR 

• Allmänna råd, kan användas som informationsmaterial, t.ex. i personaltidning 

• Beteenden och värderingar 

• Vad påverkar säkerhetsklimatet i arbetsgrupper? 

• Vad ska chefer tänka på och vad belönas? 

SÄKER ARBETSPLATS. VARJE DAG. 

• Broschyr som trycker på ledningens betydelse 

• Utgångspunkt: Mycket arbete har lagts ner, ändå händer olyckor 

• Pekar på vikten av en bra säkerhetskultur 

• Ska spridas och finnas tillgänglig som påminnelse, varje dag 



6 6 FÖRSTÅELSE/STÖD 

NYCKELFAKTORER 

• Framgångsrika erfarenheter, aktiviteter och förhållningssätt 
utifrån samtal/intervjuer med representanter från företag som 
kommit lite längre med säkerhetskulturarbetet 

• 7 nyckelfaktorer för framgång 

• Exempel på utmaningar och tips på lösningar 

HUR VI STYRS OCH PÅVERKAS 

• Varför gör vi som vi gör? 

• Vad påverkar hur vi tar in information? 

• Diskussionsfråga som är med när material tas fram 

UTFORMNING AV REGLER/EFTERLEVNAD AV REGLER 

• Saker att tänka på när regler och rutiner tas fram 

• Tips vid utformning för att underlätta att förstå och ta till sig 

• Vad händer när regler inte följs, hur kan man agera? 

 



7 7 NULÄGE/UPPFÖLJNING 

SJÄLVSKATTNINGSVERKTYG 

• Titta på nuläge och status 

• Arbetsgrupper kan själva utföra den och upprätta handlingsplan 
med lämpliga aktiviteter 

• 20 enkla frågor representerar olika faser i en utvecklingskurva 

• Beskriver de olika faserna, kännetecken och utvecklingsområden 

• Utveckla gruppens säkerhetskultur efter egna förutsättningar 

• Åtgärderna är det viktiga! 

DISKUSSION OM SÄKERHETSKULTUR I ARBETSGRUPPER 

• Kopplat till självskattningen, frågeställningar kopplade till faser 

• Stöd vid arbetsplatsträffar eller motsvarande 

 



8 8 AKTIVITETER 

BBS-OBSERVATIONER 

• Stöd för löpande nyttig dialog om hur säkerheten upplevs på arbetsplatsen 

• Observerar en kollega som utför ett arbetsmoment 

• Bryta negativa inlärningsspiraler och komma med positiva påminnelser 

• Koppling till självskattningsverktygets utvecklingskurva 

SÄKERHETSTIMMEN 

• Intervju med ledare/chefer med avseende på säkerhet, ger mål och 
handlingsplan 

• Ger svar på hur motiverad och involverad chefen är 

• 8 frågeställningar med bedömningskriterier 

• Ger chefen feedback och tips om möjligheter till förbättringar 

TILLBUDSRAPPORTERING 

• Instruktion och tips för användning av riskinventerings- och tillbudsblock 

• Affischer som uppmuntrar till tillbudsrapportering 

 



9 9 MATERIAL 

 ALLT MATERIAL FINNS PÅ… 

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

 

 …FRITT ATT LADDA NER! 
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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 

 

 

Köpmangatan 1, 852 31 Sundsvall 

TEL 060 - 14 15 00, E-POST info@ssg.se 

WEBB www.ssg.se 
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