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Välkomna till Säkerhetskulturnätverket  

 

 

Malmö 29/10, Ledarskap och säkerhetskultur 
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− Hemsida 

− www.säkerhetskultur.se eller 

www.säku.se 

− Kontaktperson 

− Niclas Grahn, Sekreterare, 

Säkerhetskulturnätverkets kansli 

− niclas.grahn@afconsult.com  

 

Ett mötes- och 
lärdomsforum kring 
säkerhetskultur 

Kommande programpunkter 

− 2015 

− 18/11, Stockholm: Säkra 
beteenden + Arbetsmiljö, 
upphandling och inhyrd personal 
(webbsändning) 

− Samarrangemang med KFS 
Arbetsmiljönätverk 

− 2016 

− 27/1, Stockholm: Ledarskap och 
säkerhetskultur 
(doktorsavhandling) 
(webbsändning) 

 

− 9/3, Stockholm: Besök av 
Arbetsmiljöverkets generaldirektör 
(webbsändning) 

 

 

http://www.säkerhetskultur.se/
http://www.säku.se/
http://www.säku.se/
mailto:niclas.grahn@afconsult.com
http://www.säku.se/
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Säkerhetskultur genom organisation och 
ledningsarbete 

SÄKU Säkerhetskulturnätverket 

Axel Wallin, 2015-10-29 
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Incheckning 

 

 

− Hur har dagen varit? 

− Var befinner ni er här 

och nu? 
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Presentationer 

Axel Wallin 

Arbetsmiljöutvecklare Skanska 
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Agenda 

− Säkerhetskultur – vad innebär detta? 

− Skanska och Region Väg o Anl Syd 

− Systematiskt arbetsmiljöarbete 

− Grundläggande arbetssätt 

− Organisation 
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Övning 

 

Vad är 

säkerhetskultur? 

Hur skapar man 

säkerhetskultur? 

Säkerhetskultur 

Säkerhets-

kultur 

”Kultur- 

arbete” 
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Skanska Väg och Anläggning Syd 2015 

− ”Vi pratar mycket om arbetsmiljö” 

− ”Arbetsmiljöavsnittet är det roligaste på LG-möten” 

− ”Vi får mycket beröm av kunder” 

− ”Man tänker på säkerheten på ett helt annat sätt” 

− ”Känns bra att vi har ett seriöst system för 

säkerhetsarbetet, man fattar varför vi gör olika saker 

och hur de hänger ihop” 

 Säkerhetskultur? 
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Vad är säkerhetskultur? 
Hur skapar man säkerhetskultur? 

Säkerhets-

kultur 

”Kultur- 

arbete” 

”Ordinarie 

arbetsmiljö-

arbete, 

organisation 

och ledning” 
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Skanskas arbetsmiljöarbete 

 

550 människor har 

sluppit vara sjukskrivna 

p g a olycka under 

dessa fem år. 

 

Och nu jobbar vi 

vidare… 
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AFS:en 

AFS 2001:01 

3 § Fysiska, psykologiska och sociala 

4 § Medarbetarna delaktiga 

5 § Arbetsmiljöpolicy och rutiner 

6 § Uppgiftsfördelning 

7 § Skriftliga instruktioner 

8 § Kontinuerlig riskbedömning 

9 § Utredningar 

10 § Genomförande av åtgärder 

11 § Årlig uppföljning 

12 § Företagshälsovård 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Tre frågor som avgör om en verksamhet bedriver ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete 

1. Finns en beskrivning av 

verksamhetens risker och 

hur dessa hanteras? 

2. Finns en 

sammanställning över 

inträffade avvikelser? 

3. Hur hänger dessa ihop? 

Övning 

Hur besvarar era organisationer de här frågorna? 
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Arbetsmiljöarbete VoA Syd 

Regionens 

riskhantering 

Säkerhetsåtgärder 

Skanska Sverige + 

regionen 

Skanska 

Sverige 

riskhantering 

Arbete som  

utförs på  

arbetsplatsen 

Olycka, Tillbud 

Observation, 

Arb. Sjukdom, 

Arbetsberedn, 

Startmöte UE 

etc 

Säkerhets-

genomgång 

Säkerhets-

varning 

Säkra 

arbetsmetoder 

AMP mall 

Säkerhets- 

organisation 

Allv. 
Ej 

Allv. 

Tillbuds-

analys 

Levande 

Arbetsmiljöplan 

Kommunikations-

flöde 

Avvikelsehantering/ 

Lärdomar 

Behov av 

åtgärder 

Arbetsplatsens 

riskhantering 

Säkerhetsåtgärder 

arbetsplats 
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Kvartals-

uppföljning 

Avvikelsehantering Riskhantering 



Confidential 

Genomgång av arbetssätt 

Säkerhets-

varning 

Kommunikations-

flöde 

Kvartals-

uppföljning 

Säkerhets-

organisation 
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Allvarligt tillbud Helsingborg 2015-08-25 
Mättekniker nära slagen av skopa 
 

Säkerhetsvarning V&A Syd 
Tack till Hampus Wahlgren, Johan Jonsson, Martin Karlsson och Zebastian 
Malmsten för rapportering och material 
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Allvarligt tillbud Långeberga Helsingborg 

1. MT går förbi 

maskin när denne 

tömmer skopan.  

Arrangerade bilder där 

SO Martin Karlsson 

agerar mättekniker. 

2. MT vänder 

tillbaka för att 

sätta ut RB brunn. 

3. MT står med 

ryggen mot 

maskin och ska 

sätta ut, när 

maskinist tar 

tillbaka skopan 

mot gropen. 

4. Skopan är ca 

0,5 m ifrån när 

YA i gropen 

skriker. 

Händelseförloppet steg 

för steg framgår av 

bilderna intill. 

Mätteknikern passerar 

först förbi maskinen och 

har då ögonkontakt 

med maskinisten. På 

vägen tillbaks stannar 

dock MT i döda vinkeln 

för att sätta ut en RB 

brunn. När maskinisten 

svänger tillbaks skopan 

ser YA i gropen vad 

som är på väg att 

hända, och skriker till 

maskinisten som hinner 

få stopp på skopan ca 

0,5 meter från MT. 
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Lärdomar 

Åtgärder 

 

Initiala åtgärder på arbetsplatsen var att återskapa händelseförloppet med bilder samt att sätta MT 

i maskinhytten så att denne kunde skapa en uppfattning om maskinens svängradie och synfält. 

 
Frågeställningar 

 

Inhyrda resurser som inte är på heltid faller 

lätt mellan stolarna vid GSSD, regionala 

säkerhetsvarningar, KIS etc. Hur 

säkerställer vi att dessa fångas upp och får 

aktuell info om våra mest allvarliga 

risksituationer? 

(MT vid denna händelse var extern.) 

 

Levande Arbetsmiljöplan - Regionåtgärd 

 

Påföljande slide om maskiners 

arbetsområde ska finnas med i 

säkerhetsintroduktionen på samtliga våra 

arbetsplatser. Detta har lagts in i regionens 

AMP-mall under risk #15, Arbetsmaskiner. 
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Respektera maskiners arbetsområde! 

Bakviktens 

rotationsområde 

Påkörnings- 

område 

Riskområde 

Vältande maskin 

Fallzon tappad 

skopa/utrustning 

Studszon 

Tappade föremål 
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Säkerhetsvarning - Vad blir en nyhet? 

Henk Prakkes 

kommunikationsmodell 

BREAKING NEWS 
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Säkerhetsvarning – Vad krävs? 

− Hög rapportering 

− Snabb rapportering 

− Engagerad 

rapportering 

− Spridning och 

användning 

− Arkivering via 

riskregister 
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Roll DAK PC SO PrC DC RC RAU 

Namn Hans Hamberg Axel Wallin 

Tel ankn 83569 81591 

SMS 070-584 25 85 072-211 33 17 

Kommunikationsflöde Olycka Tillbud 
Region Väg & Anläggning Syd 
2014-04-01 

Följande gäller för 

• Samtliga olyckor – Kommuniceras uppåt oavsett grad av allvarlighet 

• Samtliga tillbud – Kommunikation uppåt enligt beslut av Distriktets Arbetsmiljökontakt* 

För olyckor + allvarliga tillbud* 

MUNTLIG INFORMATION: Omedelbart till  PrC och DC. Om ingen svarar till RC. 

Fortsätt att ringa tills någon svarar. 

SKRIFTLIG INFORMATION: Omedelbart till samtliga i kedjan. 

* Om DAK gör bedömningen att ett tillbud inte är allvarligt behöver ingen muntlig/skriftlig kommunikation gå 

direkt till chefsledet. Om DAK inte kan nås kontaktas RAU, kan inte heller denne nås ska tillbudet 

kommuniceras som att det är allvarligt. 

Skyddsombud 

(SO) 

Omedelbar 

kontakt 

Vid allvarlig olycka: 

Agera direkt enligt checklista allvarlig arbetsplatsolycka. 

DRABBAD 

PERSON 

(INKL UE) 

Distriktets  

Arbetsmiljökontakt  (DAK) 

- Bedömning av tillbud 

Omedelbar info till 

platsledning vid 

olycka eller tillbud 

Regional 

Arbetsmiljöutvecklare 

(RAU) 

 

RC DC PC 

(alt. AL) 

PrC 

Övning 

Vad främjar hög och omedelbar rapportering? 

Vilka hinder finns i era organisationer? 
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Utveckling av rapporterade händelser 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2012 2013 2014 2015* 

Olyckor 

Varav Frånvaro 

Tillbud 

Observationer 

* Prognos enl antagande 

att rapportering Q3-Q4 

motsvarar Q1-Q2 
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Faktorer som främjar 
kommunikationsflödet 

− Inga bedömningar på arbetsplatsen 

− Full service med administrationen 

− Återkoppling till rapportör 

− Från arbetsplatsledning 

− Från central support (Säkerhetsvarningar, Tillbudsanalys) 

− Uppföljning 
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Instrumentbrädan 

Kvartalsuppföljning Arbetsmiljö 

− Statistik 

− Förståelse för statistiken 

− Personliga utvärderingsmöten 

Regionchef-Projektchef 
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1. Fånga ALLA olyckor 

3. Följ upp tillämpning av 

    kommunikationsflödet 

2. Räkna tillbuden/PrC 
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Säkerhetsorganisation 

SG 

Region 

SG 

Distrikt 

SG 

Distrikt 

SG 

Distrikt 

SG 

Distrikt 

SG 

Distrikt 

SG 

Distrikt 

• Händelser i distrikt 

• Åtgärder i projektens AMP 

• Spridning av lärdomar inom distrikt 

• Analys av händelser 

• Regionens riskregister 

• Spridning Skanska SE 
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Tillbaks till säkerhetskultur 

Säkerhets-

kultur 

”Kultur- 

arbete” 

”Ordinarie 

arbetsmiljö-

arbete, 

organisation 

och ledning” 
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Kognitiv lätthet 
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Tack! 


