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Ett verktyg för utveckling av 
säkerhetskulturen 

 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH TIPS 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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


 
 

 

 

 

 

 
 3 (9) Sida 

  
 

  Beteckning 
 

 2013-10-31 Datum 

  Arbetsgrupp 11/Kristina Nilsson Upprättat av 

  7 Utgåva/Version 
 

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. 
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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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Roller i organisationen 
I en organisation finns olika roller i arbetsmiljöarbetet. I det här avsnittet vill vi 
lyfta fram de roller som har stor påverkan på säkerhetskulturarbetet 
och visa hur de skiljer sig åt.  
 
Vi tar upp rollerna för Ledningen, Chefen, Skyddsombudet och Medarbetarna. 
Det är lätt att säga att beteendet ligger bakom olyckor och tillbud som sker. Men 
vad påverkar då vårt beteende som är en del av vår säkerhetskultur/ 
säkerhetsklimat? Det är en mycket väsentlig fråga att ställa sig, men det finns 
inget enkelt svar, det är många faktorer som ligger bakom. 

Ledningens roll  

Hur och vad ledningen ger för signaler påverkar hela organisationens syn på 
säkerhetskulturen. 

Ledningens uppgifter 

Ledningens främsta uppgift är att definiera ramar, mål och tydligt följa 
upp arbetet med säkerhetskultur.  En ledning som är lyhörd, ger stöd och ser 
säkerhetskulturarbetet som ett långsiktligt arbete skapar förtroende hos 
organisationens chefer och medarbetare. Ett exempel är ledningens förmåga att 
lyfta fram det säkra beteendet vid kritiska tillfällen, då det måste göras snabba 
insatser för att exempelvis upprätthålla tillverkningsprocessen.  
 
Personer i ledningen som även agerar i den dagliga organisationen måste också 
tänka på vad som nedan beskrivs under chefens roll.  

Chefens roll  

Här har vi valt att lyfta en av de viktigaste faktorerna, ”chefens roll”. 

Chefer på alla nivåer har en viktig roll och ska vara goda förebilder 

I arbetet med att få en bra säkerhetskultur och ett bra säkerhetsklimat har 
chefen en mycket viktig roll. Chefens beteende, stöd och engagemang påverkar 
säkerhetsklimatet. Ett exempel kan vara om chefen kommer ut i produktionen 
utan rätt skyddsutrustning. Det kan ge intrycket att skyddsutrustningen inte är 
så viktig. Detta tas bland annat upp i skriften ”Att bygga säkerhet”1 (se s. 24, 30). 
 
Vikten av första linjens chefer tas även upp i ”Bra samspel och samverkan 
skapar säkerhet”2 (s. 30, 40). För att första linjens chefer ska kunna arbeta med 
att få en bra säkerhetskultur är det viktigt att de har ett stöd och känner engage-
mang från sin överordnade chef. Det leder ända upp till högsta ledningen. 
 
För att kunna arbeta mot en god säkerhetskultur och ett gott säkerhetsklimat 
krävs alltså engagemang från högsta ledningen till första linjens chefer. 

                                                        
1 Att bygga säkerhet, ISBN 978-91-976136-3-7, Göteborgs Universitet, M Törner, A 
Pousette, S Larsson 
 
2 Bra samspel och samverkan skapar säkerhet, M Törner 
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Det är viktigt att chefen visar vad som är ett önskvärt beteende genom att 
belöna ett säkert beteende. Det är lika viktigt att chefen inte accepterar 
ett icke säkert beteende. Om chefen accepterar ett beteende som inte är 
säkert då en produkt ”måste fram” ger det direkt signalen att produktionen går 
före säkerheten, dvs. produktionen belönas och inte det säkra beteendet. Detta 
gäller mellan chefer och medarbetare, men även mellan chef och överordnad 
chef. 

Säkerheten måste prioriteras 

Hur säkerheten prioriteras i relation till produktionen påverkar vårt 
beteende, se ”Att bygga säkerhet” på s. 32. Det budskap som går fram är inte det 
som sägs på möten utan det är det som verkligen visas eller görs i produktionen.  
En vanlig kommentar är ”skulle jag göra på det säkra sättet skulle det ta alldeles 
för lång tid”, därför är det viktigt att chefen inte ser till produktionen i första 
hand utan påtalar att säkerhet får ta tid. Prioriteringsfrågan tas även upp på 
bl.a. s. 53 i ”Bra samspel och samverkan skapar säkerhet”. 

Det är viktigt med rättvis behandling 

Rättvis behandling tas bland annat upp på s. 33 i ” Bra samspel och samverkan 
skapar säkerhet”. Här tas även vikten av en rapporterande kultur upp, t.ex. att 
medarbetarna rapporterar avvikelser, tillbud och olyckor. Det påpekas att man 
inte eftersträvar en skuldfri kultur utan att den ska vara rättvis. Arbetstagarna 
ska veta vad som är acceptabelt och inte. 
 
Här tar man även upp risken med att till varje pris följa instruktioner i stället för 
att agera säkert. På s. 41 i ”Bra samspel och samverkan skapar säkerhet” lyfts 
vikten av att individer själva kan bedöma risker fram. Det betyder att 
det finns en viss tillåtelse att åsidosätta regler om det görs på ett säkert sätt vid 
rådande förhållanden, medan vissa regelöverträdelser är helt oacceptabla. 

Varje chef måste arbeta med frågorna 

Det här är några exempel på vad vi behöver arbeta med, men det finns många 
faktorer som bidrar till en god säkerhetskultur. Exempel på vad forskare tycker 
är en god säkerhetskultur framgår exempelvis på s. 8 i ” Bra samspel och 
samverkan skapar säkerhet”. Här lyfts bland annat ledningens engagemang, 
prioritering, ansvarstagande, villighet att rapportera, att man söker orsaker brett 
i organisationen m.m. En gemensam faktor är att den som är chef måste 
arbeta med dessa frågor. 
 
Sist, men nog så viktigt: ha tålamod, förändringsarbete tar tid! 
 
När vi har lyckats skapa en god säkerhetskultur/klimat, kom ihåg att det är en 
färskvara som vi ständigt måste arbeta med. 
 
(Mer om kulturförändringar kan läsas på s. 26 i ” Bra samspel och samverkan 
skapar säkerhet”.) 
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Skyddsombudens roll  

I arbetsmiljölagen står att medarbetaren ”skall ges möjlighet att medverka i 
utformningen av sin arbetssituation samt i förändringsarbete som rör 
hans/hennes eget arbete”. 
 
Skyddsombudet är de anställdas representant i arbetsmiljöarbetet och 
väljs av sina kollegor, oftast genom facket. Skyddsombuden fyller en viktig roll i 
företagets arbete för en bättre arbetsmiljö och ska ges möjlighet att delta i 
planeringen i de frågor som rör arbetsmiljön, t.ex. vid omorganisationer, nya 
arbetsmetoder och ändring av lokaler. 
 
Aktiviteter som genomförs för att förändra säkerhetskulturen kan förändra vissa 
invanda rutiner och arbetsmetoder för enskild medarbetare.  Om aktiviteterna 
är överenskomna och har planerats tillsammans med de anställdas representant 
(skyddsombudet) ökar troligtvis sannolikheten för att de ska kunna genomföras 
med ett positivt resultat.  

Medarbetarens roll 

För att få en säker arbetsmiljö är arbetstagarens roll mycket viktig. Arbets-
tagaren är den som vet hur arbetat går till i praktiken och har ofta bra åtgärds-
förslag för att göra arbetat säkrare. Det är otroligt viktigt att brister och 
åtgärdsförslag lyfts (exempelvis till chefen). Det kan till exempel vara fysiska 
risker i arbetet, psykosociala problem i gruppen, informationsbrister, 
förbättringsåtgärder i instruktioner m.m. Varje arbetstagare har också en 
viktig uppgift i att informera andra arbetstagare om risker och 
brister. Det bör göras på ett systematiskt sätt i organisationen. 
 
 
Tänk på att vi ska hjälpa varandra och tillsammans skapa en säker 
arbetsmiljö. 
 
 
Ibland uppfattas tjänstemän generellt som ”företaget” av arbetsgrupper och 
har i många fall en större påverkan än vad den enskilde tjänstemannen är 
medveten om. Inte minst gäller det projektledare och tjänstemän med olika 
former av ”beslutsrätt”.  
 
Medarbetarens roll påverkar säkerhetskulturen genom agerandet med övriga i 
verksamheten och den inre mentala inställningen.  Det innebär inte att man 
bortser från gruppen utan istället skapar förståelse för medarbetarens 
påverkan i en grupp - att flytta fokus från ett kollektivt synsätt till 
medarbetarens enskilda påverkan. Detta är viktigt att vara medveten om, inte 
minst för att ett förändringsarbete alltid börjar hos mig själv.  
 
En medarbetare som upptäcker ett farligt och riskfyllt moment eller beteende 
måste agera själv utifrån sina möjligheter. Det kan vara allt från att informera 
arbetskamrater och chefen/arbetsledningen till att ta bort eller reducera risken. 
Huvudbudskapet är att bry sig och själv agera, inte förvänta sig att ”någon 
annan” gör det istället.  
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Medarbetarens ansvar är beskrivet i arbetsmiljölagen. Där står att 
medarbetaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet. Medarbetaren är 
skyldig att följa föreskrifter och använda den personliga skyddsutrustning som 
är bestämd ska användas. Det står också att arbetstagaren ska vara försiktig, 
vilket är viktigt både för den egna säkerhet och för andra medarbetare på 
arbetsstället. Om medarbetaren märker att ett arbete innebär en allvarlig risk 
ska han/hon omedelbart meddela arbetsgivaren. 

Självskattningsverktyg 
För att lättare hitta de rätta aktiviteterna inför arbetet med säkerhetskulturen 
finns ett verktyg, Självskattningsverktyget, som enkelt ger besked om 
vilken mognadsfas organisationen/gruppen befinner sig i.    
 

 
 
Beskrivning av verktyget hittar du på http://www2.ssg.se/sv/Produkter-
tjanster/SSG-Sakerhet/Sakerhetskultur/ 

  

http://www2.ssg.se/sv/Produkter-tjanster/SSG-Sakerhet/Sakerhetskultur/
http://www2.ssg.se/sv/Produkter-tjanster/SSG-Sakerhet/Sakerhetskultur/
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Tips för dig som vill läsa mer!  

Här kan du hitta mer information: 

 Bra samspel och samverkan skapar säkerhet, M Törner 

 Beteendebaserad säkerhet, Mirakel eller manipulation?, IPS, B Weibull 

 Att bygga säkerhet, ISBN 978-91-976136-3-7, Göteborgs Universitet, M 
Törner, A Pousette, S Larsson 

Se även följande rapporter: 

 Arbetsmiljöverkets rapport 2010:1 Bra samspel och samverkan skapar 
säkerhet, 
http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/Sakerhetsklimat.pdf 

 Key lessons from the Columbia shuttle disaster, 
http://www.aiche.org/uploadedFiles/CCPS/Resources/KnowledgeBase/Self-
evaluation_tool_Rev_2.pdf 

 Mainstreaming OSH into business management, European Agency for 
Safety and Health at work, 
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstreaming_osh_business?s
ourceid=alert&utm_source=home&utm_medium=banner&utm_campaign=aler
tservice 

 Riskhantering i stora byggprojekt med komplex organisation, 
Arbetslivsinstitutet, dec 2006, M Törner, S Larsson, A Pousette, E 
Rosenlund, 
http://www.afaforsakring.se/upload/arbete_halsa/Forskningsrapporter/Slutra
pport%20G%C3%B6ta%20tunnel.pdf 

 The Report of The BP U.S refineries independent safety review panel, 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/rep
orts_and_publications/presentations/STAGING/local_assets/pdf/Baker_panel_
report.pdf 

 Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksam-
het, 
http://www.havkom.se/virtupload/news/rm2008_04_Bil_1_Sakerhetskulturutr
edning.pdf 

 
 
 

Har du frågor kan du kontakta: 

Svenolof Karlsson, SK Resurs, tel: 0454-30 26 26, e-post: svenolof@skresurs.se 
 
Lisa Larsson, SSAB EMEA Oxelösund, tel: 0155-25 59 85, e-post: 
lisa.larsson@ssab.com 
 

http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/Sakerhetsklimat.pdf
http://www.aiche.org/uploadedFiles/CCPS/Resources/KnowledgeBase/Self-evaluation_tool_Rev_2.pdf
http://www.aiche.org/uploadedFiles/CCPS/Resources/KnowledgeBase/Self-evaluation_tool_Rev_2.pdf
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstreaming_osh_business?sourceid=alert&utm_source=home&utm_medium=banner&utm_campaign=alertservice
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstreaming_osh_business?sourceid=alert&utm_source=home&utm_medium=banner&utm_campaign=alertservice
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstreaming_osh_business?sourceid=alert&utm_source=home&utm_medium=banner&utm_campaign=alertservice
http://www.afaforsakring.se/upload/arbete_halsa/Forskningsrapporter/Slutrapport%20G%C3%B6ta%20tunnel.pdf
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