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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. 

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/
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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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Råd till dig som vill skapa/behålla en bra säkerhetskultur i 
företaget 

Syfte 

Syftet med det här dokumentet är att ge råd till dig som vill skapa/ 
behålla en bra säkerhetskultur i företaget. Det är också utformat så att 
det kan användas som informationsmaterial.  Använd det gärna som ett 
underlag för att utforma material för intern information eller arbetsmaterial i 
samband med arbetet med säkerhetskultur. 
 
Här är några exempel på hur du kan använda och företagsanpassa 
det här materialet: 

 Använd dokumentet som en artikel i er personaltidning eller annan 
intern information. Lätta gärna upp det med lämpliga bilder från er 
verksamhet. Utforma materialet som ni brukar utforma internt material 
och använd om möjligt företagets grafiska profil. På så sätt kommer 
läsaren att ytterligare ta till sig materialet då man ”känner igen sig”.   

 Har ni policy och mål som berör säkerhetskultur, arbetsmiljö, ledarskap 
eller medarbetarskap etc. så komplettera med relevanta citat i materialet. 

 Lägg gärna till en faktaruta som beskriver till exempel verksamhetens 
aktuella arbetsmiljöstatistik och kompletterande aktiviteter. 

 Texten kan kompletteras med citat och korta intervjuer från egna 
medarbetare. 

 I samband med ledar- och arbetsmiljöutbildningar kan dokumentet 
användas som underlag vid diskussioner och/eller grupparbete. 

Vad är säkerhetskultur egentligen? 

Det finns olika begrepp man kan stöta på när man läser om forskning i detta 
ämne. Nedan finns några olika definitioner som kan vara bra att känna till:  
 
Säkerhetskultur: Organisationens  sammantagna bild över säkerhetsarbetet 
och dess betydelse. 
Säkerhetsklimat: Gruppens (t.ex. arbetsgruppens)  sammantagna bild över 
säkerhetsarbetet och dess betydelse. 
Säkerhetsbeteende: Individens beteende/agerande till följd av 
arbetsgruppens rådande säkerhetsklimat och företagets  säkerhetskultur 
 
Källa: Att bygga säkerhet, Marianne Törner 
 

Varför arbetar vi med dessa bitar ? 

Många av de olyckor som sker grundar sig i beteenden. Det kan handla om 
organisationens beteende, den egna arbetsgruppens beteende, individernas 
beteende samt ”andras” beteende (t.ex. andra arbetsgruppers). 
 
Det är oftast flera olika faktorer som tillsammans leder till att en 
olycka sker. Det egna beteendet är en mycket viktig faktor, och den 
påverkas givetvis av arbetsgrupp och organisation. 
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Givetvis ska vi fortsätta med det systematiska arbetsmiljöarbetet och fortsätta 
utvecklas efter tekniken och samhällets utveckling. Det utgör grunderna för ett 
säkert arbete, vi ska skapa bra förutsättningar för att göra rätt! 
 
Forskning visar också på att ledarskapets friskfaktorer bland annat bygger på 
tillit och förtroende, kommunikation, målklarhet och en vägbild hur vi 
gemensamt ska nå dit på ett säkert sätt.  

Men hur gör man med beteenden och värderingar? Kan man bygga 
bort sådant? 

För det första så gäller det att försöka förstå det mänskliga beteendet. 
Vad som ligger bakom de olika val man väljer i situationer som uppstår. Vi 
agerar utifrån olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser av 
vad som är ok. Hur vi uppfattar situationer kan vara olika. Man kan säga att 
kroppen också minns utifrån tidigare situationer och reagerar fysiskt vid 
stressade situationer. Vi tolkar utifrån hur vi tidigare blivit belönade. 
 
Som ledare måste man tillsammans med arbetsgruppen skapa förutsättningar 
för att göra rätt. Säkerhetsarbetet ska vara lätt för alla att förstå och det ska inte 
inbjuda till riskfyllda handlingar. Så långt det är möjligt ska det vara lätt 
att göra rätt. Ett bra arbetsklimat är en viktig grund för ett bra säkerhets-
arbete. Det är mycket viktigt att medarbetarna känner en tilltro till förtagets 
värderingar och sin chef.  
 
En god planering av arbetet är a och o. Att t.ex. beställa in en ställning 
dagen innan man ska utföra ett arbete på hög höjd jämfört med att komma på 
att man behöver den en timme innan arbetet ska påbörjas är stor skillnad. 
Att känna till vad som förväntas av en, tydlighet om vad som är rätt och fel 
beteende är också viktigt för alla. Individen bör känna till värderingarna och 
känna sig trygg i att följa dem. När man arbetar med arbetsgrupper och pratar 
om säkerhetsbeteende hittar man ganska snart styrkorna och svagheterna i 
systemet. Det gäller att ha en dialog med gruppen, vad är ok hos oss?  

Vad påverkar säkerhetsklimatet i arbetsgrupper då?  

Givetvis påverkar individerna varandra med sina värderingar och erfarenheter, 
informella ledare, starka personligheter etc. Men en genomgående faktor i 
forskningen är just ledarskapet. 
 
Ledningens intresse och  engagemang är enormt viktig för 
skapandet av en god säkerhetskultur och ett gott säkerhetsklimat. 
Att fastställa normer och förhållningssätt i arbetsgruppen är grundläggande 
men det räcker inte. De måste förankras i gruppen och uppdateras eftersom, 
lever vi som vi kommit överens om? Finns det rätt förutsättningar för att följa 
spelregler? 

Vad ska man tänka på som ledare då? 

Ha en kontinuerlig dialog om hur arbetsgruppen uppfattar sitt arbete, det är det 
som händer  i vardagen hos er som är det viktiga! 
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Kom ihåg att du som är ledare har ögonen på dig från dina 
medarbetare. Vare sig du funderat på det eller inte så är du en 
normbyggare. Dina val och ditt agerande sätter normer för vad man får och 
inte får göra. Detta är positivt, för om du visar att du bryr dig om, rapporterar in 
avvikelser och pratar om syftet med arbetsmiljöarbetet och är en bra förebild så 
kommer du att ha en positiv påverkan på arbetsgruppen. 
 
Både det du säger och det du inte säger har betydelse för hur du 
påverkar. Krasst nog så kan det vara det du inte säger som påverkar mest. 
Varje gång du inte agerar när du ser att något inte är rätt så godkänner du det 
indirekt. På det viset skapas tvivel i arbetsgruppen, går säkerheten verkligen 
alltid först eller får man gena för att spara pengar? Att göra rätt val som 
medarbetare är inte alltid lätt. Om arbetslaget har starka informella ledare och 
en bestämd uppfattning om vad som behövs göras ska det mycket till för att 
medarbetare ska gå emot gruppens värderingar. Alla människor har ett behov av 
att tillhöra gruppen. Mobbning och utfrysning är bland det värsta som en 
medarbetare kan råka ut för. Du som ledare måste vara tydlig, fånga upp 
eventuella signaler och reagera då det behövs. Det är inte alltid lätt men ta hjälp 
av din företagshälsovård om du behöver stöd. Ett gott chefskap med en bra 
dialog, leder trivsel och trygghet samt ökad hälsa! 

Hur fort kan vi bli klara?  

Ett scenario som kan förekomma är att det är något avbrott/stopp i processen 
och man blir försenad. Personalen vet om att det kostar en hel del pengar. 
Chefen får samtal från olika håll, blir lite stressad och går ut till sin personal och 
frågar: Hur fort blir vi klara? Medarbetaren som redan är mycket medveten om 
situationen blir stressad och kan till och med börja tvivla på om det verkligen är 
säkerheten först i alla lägen. Chefen pratar ju om det vanligtvis men nu pratar 
han/hon bara om tid och pengar. 
 
Visst måste man få fråga om hur lång tid det kan tänkas ta innan arbetet blir 
klart. Men i stressade situationer är det ännu viktigare att påminna 
medarbetarna om att jobba säkert! Det är då man stärker värderingarna och 
tilltron till säkerhetsarbetet. När du visar att det gäller i alla lägen kommer de 
också känna sig trygga i att arbeta säkert! Säkerhet och produktion får inte 
bli motsatsförhållanden. 
  
Det som sker i kroppen när vi blir stressade är att vi får en överproduktion av 
kortisol och det kan bli lite ”grötigt” i huvudet. Kanske inte så bra vid situationer 
som kräver ordentligt fokus, vilket många av våra arbeten idag innehåller. Man 
tolkar också ofta situationer utifrån hur man tidigare har blivit belönad. Yttre 
störningar, som att det t.ex. ringer i telefonen och att folk kommer och frågar 
när man blir klar kan göra att man tappar sitt viktiga fokus och det kan ta flera 
minuter att återfå det om man håller på med ett riktigt klurigt problem. Vid 
stress sker ett adrenalinpåslag och detta kan leda till irritation, minskad empati, 
det logiska tänkandet blir påverkat, koncentrationen och inlärningsförmågan 
försämras. Vi ser helt enkelt inte hela bilden och för ett säkert arbete är detta 
inte en optimal situation. 
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Tänk på att låta dina medarbetare jobba i lugn och ro. Och var vaksam även för 
långvarig stress vilket leder till oaktsamhet, okoncentration och obeslutsamhet. 
Risken för att olyckor ska ske ökar om vi stressar.  

Hur belönar vi? 

Det är vanligt att medarbetare får en klapp på axeln om de ”fixat” något snabbt 
och effektivt och fått arbetet att flyta på fint. ”Vad snabb du var ”tackar man 
medarbetaren. Faran med att inte fråga varför det gick så snabbt är 
att man riskerar att belöna osäkra handlingar utan att veta om det. 
Om ett arbete utförs ovanligt fort kan det vara värt att ställa en fråga om hur det 
utfördes. Förhoppningsvis kan det vara ett nytt och säkert sätt att arbeta och då 
är det ju bra att sprida till andra. Men har arbetet utförts snabbt på grund av att 
man hoppat över regler eller viktiga rutiner och medarbetaren anser att du 
borde ha förstått det, skickar det helt fel signaler. Genom att inte fråga kan du 
omedvetet ha godkänt det. 

Men vad ska man belöna då? 

Förstärk det positiva arbetet. Belöna och lyft det säkra arbetet, även om 
det kan kännas självklart. Detta stärker värderingarna i gruppen och 
tryggheten i att göra rätt. Låt dina medarbetare veta var du står och känna sig 
trygga i att avbryta eller inte ens påbörja arbeten som inte känns säkra. Håll 
ögonen öppna för situationer där du veta att medarbetarna kommer frestas att 
ta en genväg men väljer att göra rätt - och belöna det! 
 
Sluta aldrig att prata om vikten av att bry sig om varandra, våga säga till när 
man ser att någon gör något farligt och påminna varandra om att vara försiktiga. 
Alla har rätt till att gå hem från jobbet i samma skick som man kom dit. 
 
Ha i åtanke att tjänstemän överlag också ses som ledningspersonal av med-
arbetarna, även om de inte alltid själva uppfattar sin del i normbyggandet. Ha en 
dialog tillsammans, är ni bra förebilder för medarbetarna? Vad kan ni göra för 
att skapa en miljö som belönar säkerhet och befäster företagets värderingar 
Den ledare som greppar och samtidigt förstår vidden och betydelsen av sin egen 
roll kan nå långt i sin grupp när det gäller att påverka gruppens beteende åt rätt 
håll. Ledarskapet är en viktig faktor för att skapa en bra psykosocial 
arbetsmiljö. 

Vad händer om jag kommer på mig själv att skicka fel signaler? 

T.ex. stress kan påverka även dig i olika situationer.  Säg att du går ut i en lite 
stressad situation, processen står och man vill komma igång. Du frågar: Hur fort 
kan ni bli klara? Dina medarbetare ser att du är stressad, märker att du vill att 
problemet löses så fort som möjligt. Och du glömmer de där viktiga orden, glöm 
inte att arbeta säkert. 
 
Självklart glömmer vi alla och kommer du på dig själv, prata med gruppen om 
det. Förklara att du absolut inte vill att säkerheten ska komma i 
andra hand, även om det känns självklart. Men just då kan de behöva 
höra detta. 
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Vad kan man prata om med arbetsgruppen? 

Att våga säga till när man får en uppgift som inte känns säker eller 
om en kollega utför något osäkert är mycket viktigt. Kom överens 
tillsammans om att det är ok att säga till. Lika viktigt är att ta emot en 
”tillsägning” på ett ödmjukt sätt, att inte gå i försvar. 
 
Att bry sig om varandra och våga fråga hur kollegan mår. Att fråga när det är 
något man inte kan etc. är jätteviktiga bitar som kan kännas självklara men är 
viktiga att prata om. Gör upp en spelplan för er arbetsplats. Vad är ok för 
oss, hur ska vi bete oss mot varandra och skapa gemensamma värderingar. 
 
Prata också om situationer där vi kan frestas vid att ta risker, varför vi ibland vill 
ta en genväg och fundera på konsekvenserna av de valen. Man kanske 
sparar tid, pengar, energi etc. Men går det fel så kanske personer får men för 
livet, kanske till och med förolyckas. Då finns det inga faktorer som skulle göra 
risken värd att ta.  
 

Lycka till!   

 

Har du frågor kan du kontakta: 

Camilla Backebjörk, Företagshälsovården LKAB, tel: 0970-762 99, e-post: 
camilla.backebjork@lkab.com 
 
 

mailto:camilla.backebjork@lkab.com

