
Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 

 
SÄKERHETSTIMMEN  

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

 

Deltagare:  

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

 

Kontakt: 

E-post: sakerhetskultur@ssg.se 
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Förord (1/2) 

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. 
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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.  
  
 



Förord (2/2) 

Genom det systematiska arbetsmiljö-arbetet 
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. 
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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. 
 

Det är bra om verksamheten kan anpassas så att män-
niskan har en så liten möjlighet som möjligt att göra fel. 



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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Källa: Eka Chemicals  

Har du frågor kan du kontakta: 
Peter Kemi 
Tel: 031-58 73 39 
peter.kemi@akzonobel.com 
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Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 
 
 

SÄKERHETSTIMMEN 



Bakgrund 

En aktivitet inom BBS (Beteende Baserad Säkerhet) 
är att intervjua chefer/ledare inom organisationen 
med avseende på säkerhet.  
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Syfte 

Intervjun skall ge svar på hur motiverad och 
involverad ledaren är att motivera och engagera 
medarbetare och övrig personal avseende säkerhet 
inom avdelningen. Ledaren skall få feedback och se 
möjligheter till förbättringar. 
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Upplägg (1/2) 

Identifiera de chefer/ledare som berörs med stöd av 
organisationsscheman. Berörda chefer/ledare är t.ex. 
de som har personal arbetande vid den aktuella 
anläggningen. 
 
Intervjun styrs i det här exemplet av vissa specifika  
frågeställningar. Till var och en av dem finns även 
bedömningskriterier och en gemensam 
bedömning av respektive chefs/ledares nivå görs på 
en skala. 
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Upplägg (2/2) 

Följande frågeställningar behandlas: 

 

1. Ledningens (ditt) engagemang 

2. Regler för säkerhet, ledningssystem 

3. Ansvar och befogenheter 

4. Resurser för säkerhetsarbetet   

5. Mål och handlingsplaner för säkerhet 

6. Säkerhetsrapportering inom avdelningen  

7. Intern kommunikation och anställdas deltagande i 
säkerhetsarbetet 

8. Säkerhetsutbildning av anställda 
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Tillvägagångssätt (1/2) 

Intervjun beräknas pågå en timme. 

 

Innan intervjun - Varje chef får ett brev med 
information och exempel på dokument att ta fram. 

 

Under intervjun - De 8 frågeställningarna ovan 
diskuteras. Upp till tre personer inklusive 
skyddsombud medverkar i intervjun.    
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Tillvägagångssätt (2/2) 

Efter intervjun - Genomgång av det som 
diskuterats och en handlingsplan/mål sätts upp. 
Dessa mål bör vara en faktor i kommande dialog, bl.a. 
för att skapa kontinuitet och möjlighet till 
uppföljning. 
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Exempel på dokument för intervjuad att 

ta fram samt kontroll som bör göras 

•Befattningsbeskrivning 
•Avdelningens SHM*-mål 
•SHM*-policy eller andra dokument inom 
säkerhetsområdet 
•Organisationsschema 
•Kontroll av egen personal som genomgått 
eventuella aktiviteter på säkerhetsområdet vid 
den aktuella anläggningen. 
 

*Säkerhet, Hälsa, Miljö 
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Beslut om att genomföra 
intervjuer med chefer 
(skyddskommittén, 
arbetsgrupp BBS m.m.). 

Inventera chefer, använd 
organisationsschema. 
Skriv ett kort PM vad 
detta går ut på, gärna 
från platschef. 

Kontakta lämpliga  intervjuare 
inom anläggningen och 
skyddsombud. 

Förbered frågor till chefer . 
Skicka ut dessa innan intervju 
och boka tid för en intervju. 

Möte med  intervjugruppen/ 
skyddsombuden och fördela 
intervjuerna  jämnt och ange 
tidplanen. 

Avsluta intervjun med 
sammanfattning, håll 
tiden (60 min) ge tre 
enkla tips till förbättring. 

Genomför intervju på chefens 
kontor (trygg miljö). 
Stängd dörr = 
förtroendesamtal. 

Chefen sätter poängen. 
Verifiera chefens svar med 
skyddsombudets 
uppfattning och din egen. 

Informera skyddsombud om 
vad som avses, 
skyddsombudets medverkan. 

Förmöte med skyddsombud, 
en sista finslipning. 

Redovisa genomförda 
intervjuer  och resultat (ej 
detalj) till skydds-
kommittén m.m. 

Processchema Säkerhetstimmen 
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Beteende Baserad Säkerhet - beskrivning 

och  mätmetod 

 Inom ramen för BBS  (Beteende Baserad Säkerhet) ingår att mäta hur motiverande och involverade 
ledare är. Syftet med mätningen/dialogen är att ledaren skall få stöd i sin förmåga att motivera och 
engagera medarbetare och övrig personal avseende säkerhet inom avdelningen. 

Mätningen görs i intervjuform utifrån vissa specifika frågeställningar och bedömningskriterier. En 
gemensam bedömning av respektive ledare/chefs nivå på en skala 1-10 görs. Följande kategorier behandlas: 
 
1.1  Ledning och organisation 

 - Ledningens engagemang 

 - Regler för säkerhet, ledningssystem 

 - Ansvar och befogenheter 

 - Resurser för säkerhetsarbetet   

 - Mål och handlingsplaner för säkerhet 

 

1.3  Allmän Säkerhetsinformation 
 - Säkerhetsrapportering inom avdelningen  

 

1.5 Utbildning, Motivation och Intern Kommunikation 
   - Intern kommunikation och anställdas deltagande i säkerhetsarbetet 

 - Säkerhetsutbildning av anställda 
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Bedömning 

 
Mallens 10-gradiga skala:  

 

0 poäng = total avsaknad av aktivitet inom området 

2 poäng = bristfällig 

4 poäng = bör förbättras 

5 poäng = godkänd 

7 poäng = bra  

10 poäng = utmärkt, ett föredöme!  

Beskrivningar skall ge ledaren hjälp att bedöma vilken nivå ni befinner er på. 
Ligger ni över 4 poäng  men inte riktigt når upp till 7 kan 6 vara en rimlig nivå. 

Bedömningsmallen är utformad så att den skall kunna vara ett verktyg för 
ledaren att identifiera starka såväl som svaga områden och på så sätt också 
peka på områden där det finns utrymme för förbättringar. 
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Ditt engagemang 

 

2 (Bristfälligt)  4 (Bör förbättras) 7 (Bra) 10 (Utmärkt) 

Knappt märkbar 

aktivitet. Inga 

säkerhetsfrågor 

på dagordningen 

för dina 

avdelningsmöten 

 

Du tar initiativ till 

vissa framåtriktade 

aktiviteter. 

Uppföljning av 

tillbud, olyckor, 

arbetssjukdomar 

och du pratar 

säkerhet i dina 

P&D-samtal*. 

Du är väl synlig ute i 

verksamheten. 

Säkerhetsfrågor alltid på 

dagordningen för 

avdelningsmöten. Du följer 

noggrant upp allvarliga 

tillbud, olyckor 

arbetssjukdomar. Du följer 

upp säkerheten i P&D-

samtalen* och du hålls 

ansvarig för att åtgärder 

vidtas. 

Du går i spetsen för 

säkerhetsarbetet och 

syns ofta ute i 

verksamheten och 

följer upp arbetet. 

Säkerhetsfrågor 

behandlas med högsta 

prioritet vid 

ledningsmöten. Ditt 

starka engagemang är 

uppenbart. 

* Årlig mål- och utvecklingsdialog som ska genomföras med varje medarbetare 
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Regler för säkerhet, ledningssystem 

 

2 (Bristfälligt)  4 (Bör förbättras) 7 (Bra) 10 (Utmärkt) 

Ingen egentlig 

kunskap om de  

övergripande 

säkerhetsreglerna 

(trafik, hjälm, 

arbetstillstånd, 

MOD-rapport*, 

åtgärd vid brand-

larm, rökning). 

Kunskap finns 

endast för några få 

områden. 

 

God kunskap om de 

övergripande 

säkerhetsreglerna.  

 

Reviderade regler 

kommuniceras inte 

till avdelningen. 

Enstaka skriftliga 

lokala 

säkerhetsrutiner 

finns. 

 

Väl utvecklade skriftliga 

säkerhetsinstruktioner för 

alla arbetsuppgifter 

 

Instruktionerna väl kända 

och utbildning genomförd 

av de anställda. 

Förutom kraven för 

nivå 7 krävs 

regelbunden översyn 

och uppdatering av 

instruktionerna  

 

Koppling finns 

mellan de lokala och 

övergripande 

instruktionerna  

*Management of change, dvs. hantering av modifieringar som görs 
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Ansvar och befogenheter 

 

2 (Bristfälligt)  4 (Bör förbättras) 7 (Bra) 10 (Utmärkt) 

Du har ingen 

eller oklar 

fördelning av 

arbetsuppgifter 

med tillhörande 

ansvar. 

Du har en allmän 

förståelse för 

säkerhetsuppgifter,  

ingen skriftlig 

delegering. 

Befattnings-

beskrivningar ej helt 

uppdaterade. 

Fördelning av 

arbetsuppgifter tillställd 

dig. Du har en helt 

klarlagd skriftlig 

ansvarsfördelning och 

därtill hörande 

befogenheter, t.ex. 

Föreståndare 

brandfarliga vara. Väl 

uppdaterade 

befattningsbeskrivningar 

med tydligt 

säkerhetsansvar. 

Ansvaret betonas vid 

värdering av dina 

uppgifter. Rutiner för 

returnering av 

arbetsuppgifter med 

tillhörande ansvar 

finns. 
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Resurser för säkerhetsarbete 

 

2 (Bristfälligt) 4 (Bör förbättras) 7 (Bra) 10 (Utmärkt) 

Svaga resurser 

för säkerhets-

arbetet och svag 

organisatorisk 

ställning.  

 

Lokala 

säkerhetsmöten  

är sporadiska 

och av låg 

kvalitet. 

Säkerhetsresurser 

är av tillräcklig 

omfattning samt 

följer krav i lagar 

och förordningar.  

 

Lokala säkerhets-

möten hålls 

regelbundet, men är 

ibland dåligt 

förberedda och 

presenterade med 

lågt deltagande. 

Väl dimensionerade 

säkerhetsresurser med 

lämplig organisatorisk 

placering.  

 

Välbesökta och väl 

förberedda lokala 

säkerhetsmöten om 

lämpliga frågor hålls 

regelbundet. Fritt utbyte 

av synpunkter, högt i 

tak. 

Starka säkerhets-

resurser med 

inflytelserik ställning 

nära ledningen. Lokala 

säkerhetsmöten är 

tvåvägsinformation klart 

uttalad. God uppföljning 

av beslutade åtgärder. 

Du följer aktivt lokala 

skyddsmöten och 

SHM*-kommitténs 

arbete. 

*Säkerhet, Hälsa, Miljö 
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Mål och handlingsplaner för säkerhet 

2 (Bristfälligt)  4 (Bör förbättras) 7 (Bra) 10 (Utmärkt) 

Inga eller endast 

påtvingade mål 

eller projekt 

inom säkerhets-

området. 

Några mål med 

tillhörande 

handlingsplaner 

uppsatta men 

uppföljning något 

bristfällig. 

Flera mål med hand-

lingsplaner (mätbara 

och krävande) har satts 

upp inom 

säkerhetsområdet. 

Uppföljning finns. 

Långsiktigt program 

med mätbara och ut-

manande säkerhetsmål 

finns. Väl utvecklat och 

drivande uppföljnings-

system. Klara framsteg 

kan noteras. 
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Säkerhetsrapportering inom avdelning 

2 (Bristfälligt)  4 (Bör förbättras) 7 (Bra) 10 (Utmärkt) 

Mycket lite 

rapportering 

inom verksam-

heten. 

Större händelser 

och viktiga frågor 

rapporteras men ej 

regelbundet. 

Regelbunden rapportering i 

ledningsgruppen om  

säkerhetsfrågor, 

tillbudsrapporter och 

uppfyllande av mål. Väl 

fungerande rapportering av 

incidenter till ledning och 

andra avdelningar. 

Regelbunden 

rapportering på alla 

nivåer i företaget. 

Kontinuerlig rappor-

tering av framsteg mot 

uppsatta mål. Särskilt 

internt 

säkerhetsnyhetsblad 

eller motsvarande. 



Intern kommunikation och anställdas 

deltagande i säkerhetsarbetet 

2 (Bristfälligt)  4 (Bör förbättras) 7 (Bra) 10 (Utmärkt) 

Säkerhetsarbetet 

drivs i huvudsak 

enbart av 

ledningen utan 

egentligt 

deltagande från 

de anställda. 

Anställda finns 

representerade i de 

grupper och forum 

(skyddsronder, 

SHM*-kommitté, 

lokala SHM*-möten 

etc.) som arbetar 

både med det dagliga 

och med det 

långsiktiga 

säkerhetsarbetet. 

Anställda inklusive 

skyddsombud deltar aktivt 

genom medverkan såväl i 

policyskapande organ som 

i arbetsgrupper för projekt, 

skyddsronder, SHM*-

möten etc. Anställdas 

synpunkter kommer in i ett 

tidigt skede och tillvaratas 

väl. 

I tillägg till kraven för 

nivå 7 är det uppenbart 

att organisationen på 

alla nivåer är väl 

förtrogen med det 

säkerhetsarbete som 

pågår i olika delar av 

verksamheten, 

inklusive Incident-, 

och tillbudsrapporter 

från andra 

anläggningar 
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Säkerhetsutbildning av anställda 

Säkerhets-

utbildning utförs 

endast 

sporadiskt. 

Flertalet anställda får 

viss utbildning (t.ex. 

kemiska hälsorisker, 

allmän brand-

utbildning, första 

hjälpen, BAM (Bättre 

ArbetsMiljö), 

halkkörning 

 

Arbetsledningen får 

viss utökad utbildning. 

Regelbunden utbildning 

av alla anställda i 

säkerhetsfrågor 

motsvarande minst två 

dagar per år i 

genomsnitt. 

Arbetsledningen får 

kvalificerad extra 

utbildning. Genom-

gången utbildning 

dokumenteras. 

Flera kategorier anställda 

får omfattande 

specialutbildning. Alla 

utbildningsdokument 

dateras och signeras av 

utbildaren och arkiveras. 

2 (Bristfälligt)  4 (Bör förbättras) 7 (Bra) 10 (Utmärkt) 



 

www.ssg.se 

e-post: sakerhetskultur@ssg.se 
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