
Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 

 
DISKUSSIONER OM SÄKERHETSKULTUREN I 

ARBETSGRUPPER  
 
 
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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Har du frågor kan du kontakta: 
Lisa Larsson, SSAB EMEA 
Tel: 0155-25 59 85 
e-post: lisa.larsson@ssab.com 

Ett verktyg för utveckling av 
säkerhetskulturen 

 

 
DISKUSSIONER OM 

SÄKERHETSKULTUREN I 
ARBETSGRUPPER 
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Inledning (1/2) 

• Ett sätt att utveckla säkerhetskulturen i en arbetsgrupp är att 
diskutera arbetsmiljöfrågorna. Detta material är tänkt som ett 
hjälpmedel för att skapa diskussion på exempelvis 
arbetsplatsträffar, gruppmöten eller liknande. 

 

• Frågorna som följer är indelade utifrån de fyra olika faserna i 
självskattningsverktyget; passivitet, medvetenhet, expertis 
och budbärare. För mer info se 
http://www.ssg.se/PageFiles/3732/Sjalvskattningsverktyg_ver_
7.pdf. 
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Inledning (2/2) 

• Utifrån resultatet i självskattningen kan gruppen gå vidare med 
att diskutera de frågor som är anpassade för den aktuella fasen. 
Frågorna delas med fördel upp på flera diskussionstillfällen. 

 

• Tanken är att en självskattning ska ligga till grund för vilka frågor 
som passar gruppen och bäst effekt anses fås om gruppen 
har diskussioner utifrån sin nivå/fas. Det finns däremot 
inga hinder för att frågorna används trots att självskattningen 
inte är utförd, då bör det göras en bedömning av vilka frågor som 
passar gruppen. 
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Frågor – De passiva (1/2) 

• Varför ska vi arbeta med arbetsmiljöfrågor tycker du? 

 

• Har vi kunskap om hur vi jobbar med arbetsmiljöfrågor på 
ett strukturerat sätt? 

• Policy/vision 

• Mål 

• Planer 

• Andra aktiviteter 

 

• Rapporteras riskobservationer/tillbud/olyckor? Vad gör vi 
med det som rapporteras in? 

 

• Behöver gruppen/ledaren mer utbildning/träning i 
arbetsmiljöfrågor? 
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Frågor – De passiva (2/2) 

• Hur vill vi att samarbetet mellan gruppen och 
chefen/ledaren ska fungera och vilken  information behöver 
gruppen ge chefen/ledaren? 

 

• I vad och hur behöver gruppen stöd i sitt arbetsmiljöarbete? 

 

• Hur går upplärningen av nya medarbetare till? Hur fungerar 
det arbetssättet? 

 

• Hur blir vi alla delaktiga i arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor – De medvetna (1/2) 

• Varför ska vi arbeta med arbetsmiljöfrågor tycker du? 
 

• Hur blir vi (alla) mer delaktiga i arbetsmiljöarbetet? 
 

• Hur ska varje individ i gruppen ta sitt ansvar rörande vår 
gemensamma arbetsmiljö? (Vet alla medarbetare vad de har 
för ansvar i arbetsmiljöarbetet utifrån lagen/företaget?) 
 

• Hur blir vi individer mer uppmärksamma på risker i vår 
vardag? 
 

• Hur ska jag som individ ta upp brister i arbetsmiljön när jag 
ser dem? 
 

• Åtgärdar vi mindre risker direkt när vi ser dem (om det går)? 
 

• Hur uppmuntrar vi varandra att anmäla riskobservationer, 
tillbud, olyckor? 
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Frågor – De medvetna (2/2) 

• Hur vill gruppen ha information om arbetsmiljö-frågor? 
 

• Hur fungerar våra arbetsinstruktioner/rutiner som vi har 
idag? 
• Känner alla till dem? 
• Lever vi enligt våra instruktioner/rutiner? 
• Fungerar de i praktiken? 
• Vem arbetar fram rutiner i vår grupp? 
• Finns det avsaknad av någon särskild 

arbetsinstruktion/rutin? 
• Är det någon instruktion/rutin som är onödig? 

 
• Har vi ett tillfredställande arbete med riskbedömningar? 

Hur kan vi förbättra detta arbete? 
 

• Vad vill vi att skyddsombuden ska ha för roll i 
arbetsmiljöarbetet? (Vet alla medarbetare vad 
skyddsombuden har för roll i arbetsmiljöarbetet utifrån 
lagen?) 
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Frågor – Experterna (1/2) 

• Hur vill vi att chefen ska stötta gruppen i 
arbetsmiljöarbetet? 

 

• Hur vill vi att skyddsombuden ska stötta gruppen i 
arbetsmiljöarbetet? 

 

• Har gruppen tillräckliga resurser för att arbeta med 
arbetsmiljöfrågor. 

 

• Hur påverkar vi varandras arbetsmiljö? 

 

• Hur ska vi hjälpas åt för att upptäcka risker? 
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Frågor – Experterna (2/2) 

• Hur fungerar vårt arbete med riskobservationer, tillbud, 
olyckor? 

 

• Hur ska vi diskutera arbetsmiljöfrågor i gruppen? 

• Hur och när ska vi diskuterar arbetsmiljöfrågor på 
våra möten? 

• Hur tar vi upp arbetsmiljöfrågor i vår vardag? Hur 
skulle vi vilja att detta görs? 

 

• Hur ska jag som individ ta upp brister i rutiner när jag ser 
dem? 

 

• Fungerar riskbedömningsarbetet tillfredställande? Behöver 
vi utveckla det arbetet? 
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Frågor – Budbärarna (1/1) 

• Hur tar vi till oss lärdomar inom arbetsmiljöområdet? 
 

• Varifrån får vi inspiration av att arbeta med arbetsmiljö? Hur 
kan vi utveckla detta? 
 

• Vilket behov av nätverk har gruppen?  
 

• Hur sprider vi erfarenheter inom gruppen? 
 

• Behöver gruppen/individer utbildning inom något område? 
 

• Är arbetsmiljöarbetet väl integrerat i allt arbete? Behöver 
gruppen utveckla detta? 
 

• Hur stimulerar vi det goda arbetsmiljöarbetet? 
 

• Hur utvecklar vi vårt (förebyggande) arbetsmiljöarbete? 
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www.ssg.se 

e-post: sakerhetskultur@ssg.se 
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