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Följande referat är tänkt att fungera som ett komplement till föreläsarnas presentationer, vilka finns 

att ladda ner från Säkerhetskulturnätverkets hemsida (www.säkerhetskultur.se) för 

medlemsföretagen. Ytterligare ett komplement är det material som SSG tagit fram och vilket nämns i 

både presentation samt referat. Detta material finns gratis att tillgå via 

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

Ungefär trettio anmälda besökare förgyllde Säkerhetskulturnätverkets första vårträff i Stockholm, 

den 16:e april, där två föreläsningsblock från SSG och BillerudKorsnäs stod på agendan. 

Dagen inleddes med att Tomas Lackman från ÅF hälsade välkomna. Därefter inledde 

Säkerhetskulturnätverkets Niclas Grahn lite kort kring nätverkets verksamhet samt drog en kort 

generell historik av säkerhetsarbetet fram till idag. Det konstaterades att en stor utmaning för många 

av dagens organisationer är att hantera den harmonisering av olika ”säkerhetskulturer ” som  uppstår 

då olika organisationer möts i exempelvis inhyrning av personal, outsourcing eller i anlitandet av 

entreprenörer vid projekt, och vilket var dagens tema på seminariet. 

Säkerhetskulturverktyg från SSG 
Därefter hälsades dagens första föreläsare välkomna, Kristina Nilsson och Lena Wiig från SSG 

(Standard Solutions Group AB). 

Kristina arbetar som projektledare på SSG sedan 2007 och leder bland annat arbetet inom SSG 

Säkerhetskommitté, branschnätverk inom massa- och pappersindustrin, samt olika 

arbetsgrupper/projekt knutna till kommittén och företagets produkter och tjänster. Hon är också 

produktansvarig för webbutbildningar/verktyg på området miljö, arbetsmiljö/säkerhet och 

brandskydd. Kristina har tidigare erfarenhet från arbete i både kemiindustrin och energibranschen. 

Verktyg i säkerhetskulturarbetet 

SSG:s föreläsningsblock började med att Kristina berättade om SSG:s verksamhet i stort, vars syfte är 

att effektivisera svensk industri. Organisationen består av ett antal kommittéer, som i sin tur består 

av arbetsgrupper med ledamöter vilka täcker in tre affärsområden. Kristina och Lena arbetar båda 

inom Säkerhetskommittén och har som uppdrag att känna av industrins behov inom fälten hälsa, 

miljö och säkerhet.  

http://www.säkerhetskultur.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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Kristina berättade sedan mer ingående kring arbetsgrupp 11 och dess arbete kring att ta fram verktyg 

för säkerhetskulturarbete. Ledamöterna i denna arbetsgrupp kommer från Arbetsmiljöverket och 

från olika företag inom exempelvis gruv- och skogsnäringen.  

Arbetet har lett fram till ett antal hjälpmedel. Genom att se säkerhetsarbetet som en process har 

arbetsgruppen strukturerat upp hjälpmedlen därefter. Processen börjar med mer grundläggande tips 

kring förutsättningar och vad som utmärker en säker arbetsplats.  

I nästa steg i processen ingår förståelse-/stöd-hjälpmedel som handlar om att få kunskap kring 

egenskaper hos människan (hur vi styrs och kan påverkas). I detta stödblock finns även texter kring 

utformning och efterlevnad av regler samt vilka nyckelfaktorer som är utmärkande för en god 

säkerhetskultur.  

För att hjälpa en organisation att identifiera sin egen säkerhetskultur finns i den nästkommande 

identifieringsfasen ett självuppskattningsverktyg att tillgå. Detta består av tjugo frågor vilka 

besvarade uppskattar vilken mognadsfas en organisation är i och vad som är nästa steg i 

utvecklingen. Kristina nämnde att ett gott råd, innan anlitandet av ett externt företag för samarbete, 

kan vara att låta dessa skatta sig själva med detta verktyg.  

Efter användandet av självskattningsverktyget så har SSG tagit fram tre aktiviteter att välja för att 

utveckla säkerhetskulturen. Dessa är observationer kring beteendebaserat säkerhetsarbete, 

säkerhetstimmen samt tillbudsrapportering. Dessa genomförs och följs sedan upp, varefter 

självskattningsverktyget kan användas igen för att se om arbetet fått resultat.  

Kristina berättade mer kring säkerhetstimmen som är ett verktyg där en chef, en intervjuare samt ett 

skyddsombud under en timme pratar och försöker få fram en gemensamt identifierad problembild 

över vad som krävs för att utveckla säkerhetskulturen.  

Verktyg kring inhyrd personal/entreprenörer (SSG Entre) 

Därefter var det dags för Lenas del av SSGs presentation. Hon har mångårig erfarenhet från industrin 

och arbetar nu som projektledare med produktansvar för SSG Entre, vilket hennes presentation kom 

att handla om. 

SSG Entre är en webbaserad säkerhetsutbildning för entreprenörer och inhyrd personal. Konceptet 

bakom verktyget är att det ska användas för att säkerställa att entreprenörer har grundläggande 

säkerhetskunskap och medvetenhet om de risker de kan komma i kontakt med under arbetet i 
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kundens anläggning. Målgruppen är de människor som ska jobba närmast processen, ”på golvet”, 

och inte på chefer. Dessa ska redan kunna det som utbildningen lär ut.  

Arbetet med SSG Entre förs i arbetsgrupp 2, vilken består av ledamöter från exempelvis stål-,gruv- 

samt papper och massa-industrin. Kontakt förs även med Arbetsmiljöverkets föreskriftskrivare. I 

anslutningen till detta nämnde Lena att ordet ”entreprenör” har fallit bort lite i just föreskrifterna i 

vem som hanterar tillstånd. 

Utbildningen togs fram under 2004 till 2006 och ett samarbete skedde mellan industriexperter och 

pedagoger. Vidare utveckling av utbildningen sker fortfarande. Efter genomfört test så erhåller 

entreprenörer ett plastkort som bevisar genomförd utbildning. Sedan 2013 finns ett foto med på 

kortet och kan då användas som passerkort för entreprenören på den anläggning där denne ska 

arbeta.  

Trots systemets relativt korta livslängd ställer redan 140 företag krav på att SSG Entre ska användas 

av entreprenörer och inhyrd personal som anställs för att arbeta inom företagens anläggningar. 

120 000 personer har sedan starten genomfört utbildning inom systemet.  

En fråga kom från publiken kring att det finns behov av att kunna verifiera andra typer av 

utbildningar med SSG Entre, till exempel sådana som rör slutna utrymmen, stegarbeten och olika 

typer av högriskjobb. Lena svarade att SSG i dagsläget inte har detta, men att man tar detta i åtanke 

för kommande uppdateringar av utbildningsverktyget. Hon nämnde också att just detta behov har 

kommit från flera kunder. 

Lena fortsatte att berätta om hur SSG Entre har utvecklats sedan starten 2006. Ett viktigt inslag har 

varit att skapa en ”beröring” med den som utbildas, det vill säga att belysa den egna drivkraften för 

att gå igenom utbildningen. För att tackla detta kopplades beteendevetare, med bakgrund inom 

körkortsprov, in för att utveckla frågekonstruktioner i webbutbildningen. Den senaste utvecklingen 

(2013) har varit att fokusera och tydliggöra tillstånd och krav samt att uppdatera frågebatteriet i 

provdelen. Många av de tidigare frågorna har funnits ute på nätet och nya frågor måste därför läggas 

in på nytt för att inte riskera att entreprenörer fuskar i provet. 

Lena övergick sedan till att tala om för- och nackdelar kring webbutbildningen. Hon jämförde med 

Finland där motsvarande utbildning är lärarledd och sker i klassrum. Nackdelen med detta är att 

utbildningens kvalitet blir avhängig av läraren. Fördelar med webbutbildningen innefattar att en mer 

jämn kvalitet erhålls, samt att utbildningen är repeterbar, kostnadseffektiv samt har stöd för 

personer med läs- och skrivsvårigheter. Nackdelar som nämndes var att det vid genomförandet av 
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webbutbildningen inte finns någon att fråga. Vidare att inga gruppdiskussioner finns samt att man 

måste ha tillgång till viss datakunskap samt Internet-uppkoppling. 

En fråga kom då in från publiken: Kan utbildningen ske i mobilen? Lena svarade att webbutbildningen 

kan köras ned till läsplatta, annars finns risk för att utbildningen blir för ”oseriös”, och något som kan 

göra i vilken miljö som helst. En mobilapplikation med lite lättare funktioner som hanterar 

snabbcheck, om någon är behörig eller ej, kommer att komma till juni.  

Entreprenörsföretagens åsikter om SSG Entre redovisades sedan. Dessa är mycket goda oavsett 

bransch och 49 % av företagen skulle använda utbildningen även om inget krav fanns. Ett intressant 

resultat från undersökningen var att lässtödet användes av 50 % av de tillfrågade entreprenörerna. 

En av deltagarna inflikade med en fundering kring vad som är skillnaden mellan inhyrd personal och 

entreprenörer. På deltagarens företag ses entreprenörer som någon som har ett helhetsansvar, 

medan inhyrd personal (bemanningspersonal) jobbar under någon annans ansvar.  

En frågestund följde där bland annat frågor dryftades kring av vem som ska utbildas och vilka man 

ställer krav på. Ett företag ser alla som kommer in utifrån och gör ett jobb som pliktiga att genomföra 

utbildningen. Detta innefattar alla från sekreterare till svetsare. I andra företag ställs inte samma krav 

på alla inhyrda.  

En annan fråga som togs upp var hanteringen av externa transportörer. Några problem som kom upp 

i anslutningen till detta var att det ofta inte är samma chaufför varje gång och att denna grupp är 

svår att nå. Ett sätt att nå dem var SCAs Lilla Edets lösning på detta vilket inkluderar att chauffören, 

innan de kör in på anläggningen, får genomföra en kort utbildning (5-8 minuter) på en pekskärm, 

med möjlighet till text på flera språk. Ett annat företag hade börjat filma transportörerna för att på 

detta sätt visa att de måste jobba säkert, då transportörernas beteende hela tiden kan ses via 

övervakning. 

Ett praktiskt exempel från BillerudKorsnäs 
Mats Wessman, samordnande huvudskyddsombud från BillerudKorsnäs’ bruk i Skärblacka, stod för 

nästa föreläsningsblock. Utgångspunkt i presentationen var det stora projektet Recovery, där Mats 

tillsammans med projektledningen arbetat med arbetsmiljö och säkerhet inom ramen för projektet. 

Bakgrunden till projektet var ett behov av produktionsökning från BillerudKorsnäs’ sida, vilket även 

resulterade i att ett nytt miljötillstånd krävdes. Projektet har i korta ordalag inneburit en installation 
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av ett elektrofilter, byggandet av en ny indunstning samt en ombyggnad av en sodapanna. Projektet 

blir klart först i oktober i år och hittills har ca 200 000 timmar lagts i projektet, där entreprenörer och 

inhyrd personal från Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Polen, Tjeckien, Rumänien och Litauen har 

medverkat i olika delar. 

Mats berättade att BillerudKorsnäs haft som krav att alla medarbetare inom projektet ska vara 

antingen svensk- eller engelsktalande, och att entreprenörer måste genomfört riskanalyser med hög 

kvalitet på deras respektive arbetsuppgifter innan de tillåts arbeta.  

Vad som gjort detta projekt unikt har varit att säkerhetsarbetet styrts och hanterats i en egen 

projektorganisation. Strategin från denna sida har varit att inte med pekpinnar påvisa brister i 

säkerhetsbeteendet hos personalen, utan istället att ”bry sig om” personer som upptäckts ha haft 

avvikelser i säkerhetsarbetet. Avvikelserna har alltså tagit formen av ett omtänksamt 

tillvägagångssätt där man från projektorganisationens sida velat påvisa att personen ifråga utsätter 

sig själv och andra för risker som kan undvikas genom ändrat beteende.  

Viktiga inslag i säkerhetsarbetet har varit de skyddsronder som genomförts kontinuerligt under 

projektets gång varje måndag och torsdag. En typisk skyddsrond innebär att skyddsombudet, 

tillsammans med arbetsledare och ställningsbyggare, går igenom arbetsplatsen och granskar bland 

annat städning, ställningar, hur man ställer upp material, avfallssortering, belysning, ergonomi, buller 

och personlig skyddsutrustning. 

Mats kom sedan in på vissa kulturella skillnader som han och sina kollegor stött på inom projektet. 

Den största skillnaden bedömdes vara att avvikelser och konstruktiv kritik skall ges till chefer i enrum, 

och inte framför deras egen personal ute i anläggningen.  Cheferna ser det annars som pinsamt att 

”tappa ansiktet” inför sina egna anställda.  

Mats berättade vidare om omhändertagandet av ny personal. För varje entreprenörsfirma så utses 

en kontaktperson mot Skärblacka bruk. De informeras även om att skyddsombuden på Skärblacka 

även kan agera skyddsombud åt andra firmor, något de gjort sedan tjugo år tillbaka. För in- och 

utpassage används SSG Entre och all personal som ska jobba inom anläggningen måste genomgå 

webbutbildningen. För de tjänster som kräver extra utbildning utöver detta, såsom chefer och annat, 

så ges även en sådan.  

Man har inom projektet sett en stor ökning av att personal börjat använda personliga slipade 

skyddsglasögon i stor utsträckning (istället för att använda sina privata glasögon under oslipade 

skyddsglasögon, med dåliga arbetsförutsättningar som följd). Detta ses som en del i att man från 
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Skärblackas sida ser på personlig skyddsutrustning som något som ska vara skyddande och hjälpande, 

inte stjälpande och arbetsförhindrande, med följder såsom att skyddsglasögon och hörselskydd 

används ibland och inte alltid. I sådant fall gäller det att söka efter ny utrustning som uppfyller 

utförarens mål med bibehållen säkerhet, vilket personligt slipade skyddsglasögon är ett exempel på. 

Något man också sett som effekt är att städning av arbetsplatsen ses som en självklar del i arbetet 

samt att riskerna med ställningsjobb (att den som byggt stegen endast får ändra i den) har 

medvetandegjorts och spridits. I den tillbudsrapportering som skett har man sett att många av dessa 

handlat om just arbete i eller ombyggnad av ställningar av andra än den som byggt den. Mats 

nämnde även att en viktig del i tillbudsrapporteringen är att även attitydfrågor tas upp, exempelvis 

om en person efter flera tillsägelser inte ändrat beteende utan fortsätter med ett riskfyllt arbetssätt 

ändå.  

På frågan om vilka de tre viktigaste faktorerna kring projektets framgång har varit, svarade Mats att 

följande punkter varit av stor vikt: 

 Våga säga till (när man ser!) 

 Våga stå för reglerna 

 Prata ut med arbetsledare i enrum 
 

Den första punkten har varit extra svår att hantera eftersom många entreprenörer försökt förklarat, 

då de blivit påkomna med ett ej säkerhetsmedvetet arbetssätt, med att ”jag skulle bara…”. En 

återkommande faktor som brukar nämnas som förutsättning för att en god säkerhetskultur ska 

kunna genomsyra en organisation, är ledningens inbladning och prioritering av frågor rörande hälsa, 

säkerhet och miljö. Även Mats nämnde, som en av projektets framgångsfaktorer, att Skärblackas VD, 

med stort personligt intresse, bidragit till projektets olika steg och fokusering på säkerhet. 


