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VEM ÄR MAGNUS KANGAS?
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Magnus 
Kangas

1968-1988

Född i Kiruna

Noordwijkerhout (NL)

Kramfors

MSc, KTH/Kemiteknik (K-91)

Master Certificate in PM

Executive MBA

Gift – Lesley 

Australien

4 Grabbar

(12,11, 9 & 6)  

1990-95

Mondi Dynäs

Utvecklingsingenjör

1995-99

BillerudKorsnäs Frövi

Driftingenjör KM5

1999-02

International Paper 

USA

Senior Coordinator

2003-06

BillerudKorsnäs Frövi

Chef Process Utv.

2006-09

Fortum Värme

Stockholm

Teknikchef

2009-11

Austrian Energy & Env.

Australien

Dir. Risk & Proc. Mgmt.

2011-

BillerudKorsnäs Gävle

Avdelningschef X 4

Fabriksdirektör (Dec-13)Min erfarenhet av att jobba med arbetsmiljö
• Ca 30 års erfarenhet av tung processindustri
• Ca 15 års erfarenhet av att vara chef
• Nationella-, industriella-, och företagskulturer
• Change management / Förändringsledning



There are many good reasons for
Working safely. What are yours?



VI

FÖRPACKNINGAR FÖR EN 



BILLERUDKORSNÄS GÄVLE BRUK
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Funnits i Gävle/Bomhus i 117 år

Ca 900 medarbetare varav runt 720 i produktion

Producerar 727.000 ton massa & kartong

Integrerat massa- och kartongbruk
Massaproduktion (Tre kontinuerliga kokare)

Energi & kemikalieåtervinning (Två sodapannor)

Kartongproduktion (Två kartongmaskiner)

Spritt över 750.000 m2 med byggnader upp mot 80 m

Var fjärde vätskekartong (enportionsförpackning) i världen kommer från Gävle 

Producerar material till ca 200 miljoner enportionsförpackningar om dagen
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OPERATIONAL EXCELLENCE
WORLD CLASS OPERATIONS MANAGEMENT (WCOM)

Mål 

Strategi

Gap

analys

Förlust reduktionStandarder 

“Best practice”

Avvikelse-

hantering

Uppföljning

Pelare

Team
Performance Control System

Operativ Styrning

Relationer



DETTA ÄR VÅR RESA
RÄTT ELLER FEL……
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VAD ÄR VÅR DEFINITION PÅ SÄKERHET/SAFETY?

According to Wikipedia

Safety is the state of being "safe" (from French sauf), the condition of being 

protected from harm or other non-desirable outcomes. Safety can also 

refer to the control of recognized hazards in order to achieve an 

acceptable level of risk.

“Safety is knowing what can hurt you, learning the things that can keep them from 

hurting you, and doing those things”

A good definition of Safety is:

“Recognizing risks and taking adequate precautions to prevent the risk 

from resulting in injury”
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Att identifiera risker och att vidta erforderliga 

åtgärder för att undvika att dessa risker ska 

resultera i en skada!



ARBETSMILJÖARBETET – EN ”SHOTGUN APPROACH”
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Branding - Safety first

TSF
SS&R PIA

FLT, Bryt&Lås, etc.

Branding - Safety tröja, kit & Brandvarnare

PPE

Gustav & Pernilla

Kotter

OpEx

TC->GC

Kommunikationsplan

SSG - Säkerhetskörkort

KPI:er



GRUNDFÖRUTSÄTTNINGARNA, 2011-2015
SKAPA EN ORGANISATIONS KAPABILITET!

Rätt personer på bussen och på Rätt platser!

Rätt numerär och klara ansvar/befogenheter

Skapa en förutsättning för Team känsla

Få verktygen, instruktioner & rutiner på plats för att möta upp rådande lagkrav
Systematiskt arbetsmiljöarbete

PIA

Instruktioner & Rutiner (Ex. Bryt & Lås och Fortlöpande tillsyn, FLT)

Utbilda i förändringsledning
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Mognad, tillit och förtroende för att påbörja en kulturell resa?



Kotters 8 steg - John.P.Kotter, Professor i ledarskap på Harvard Business School

1. Öka nödvändigheten
 Skapa en känsla av att “vi måste göra någonting” åt problemet

2. Bygg din stödgrupp
 Samla ihop rätt människor med rätt egenskaper och tillräcklig kraft för att driva förändringen

3. Skapa rätt vision
 Skapa en inspirerande vision för att rikta insatserna mot

4. Kommunicera för förankring
 Sänd tydliga, trovärdiga och ärliga budskap om inriktningen på förändringen som talar till känslan 

och visar sig i hur människor bör agera

5. Ge andra kraft att agera (Empowerment)
 Ge förutsättningar och ta bort barriärer som hindrar dem som tagit till sig visionen och strategierna 

6. Skapa snabba vinster
 Säkerställ att framsteg är synliga, otvetydiga och tilltalar det folk verkligen bryr sig om

7. Ge inte upp
 Hjälp människor skapa våg efter våg av förändring till dess att visionen är verklighet

8. Förankra förändringen
 Säkerställ att människor fortsätter agera på nya sätt
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Majoriteten av våra 

olyckor sker idag under 

SÄKRA FÖRHÅLLANDEN Mänskliga aspekten 
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SÄKERHETSKULTUR
DEN MÄNSKLIGA ASPEKTEN AV SÄKERHET

Skapa vad vi vill ha och inte jobba för att undvika det vi inte vill ha!
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FÖRÄNDRA KULTUR OCH BETEENDE

Reagerar Beroende Oberoende Beroende av varandra
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DuPont Bradley Kurvan

• Säkerhet som naturlig instinkt

• Eftergivenhet är målet

• Delegerar till skyddsingenjör

• Brist på involvering från 

ledningens sida

• Ledningens förpliktelser

• De anställdas villkor

• Rädsla/Disciplin

• Regler/förfarande

• Chefers kontroll, prioritet, och mål

• Värdesätter folk

• Utbildning

• Personlig kunskap, åtaganden 

och standard

• Internalisera

• Personligt värde

• Praktik, Vanor

• Individuell uppmärksamhet

• Hjälper andra att anpassa sig

• Varandras väktare

• Nätverksgivare

• Bryr sig om andra

• Stolt över organisationen

”2012-13”

”2017-18”
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SÄKERHETSKULTUR
SLÅSS ÄVEN VI MOT VÄDERKVARNAR?
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VEM ÄR DIN SANCHO PANZA?
”HOW TO START A MOVEMENT”
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C:/Kangas/movies/DancingGuy-ff.m4v


MIN SANCHO PANZA – JOHAN JANSSON
AVDELNINGSCHEF - SKYDD, SÄKERHET & RÄDDNING

18http://www.papperochmassa.se/2016/11/tsf-en-s-kerhetskultur-i-industrins-framkant

http://www.papperochmassa.se/2016/11/tsf-en-s-kerhetskultur-i-industrins-framkant
http://www.papperochmassa.se/2016/11/tsf-en-s-kerhetskultur-i-industrins-framkant
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Tillbuds- & Skadefri 

arbetsplats!

”TSF”



VAD ÄR TILLBUDS- OCH SKADEFRI?

BillerudKorsnäs Gävle Bruks mål är att vår arbetsplats

ska bli skadefri, bland annat genom att bygga en kultur 

som kännetecknas av relationer, respekt och omtanke 

där alla känner att de kan bidra till förbättringar 

genom sitt beteende på jobbet.

Som en del av detta introducerar vi programmet för en Tillbud och Skadefri 

arbetsplats. Samarbetspartner för programmet är JMJ Associates

Tillbud och Skadefri arbetsplats bygger på en övertygelse om att säker 

arbetsmiljö är ett kärnvärde som inte får äventyras på grund av kostnader eller 

tidsbrist, och att alla arbetsrelaterade olyckor är oacceptabla. 
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TILLBUDS- OCH SKADEFRI 
HANDLAR OM...

Att eliminera incidenter och olyckor helt 

på våra arbetsplatser

Vad vi som individer är beredda att göra 

annorlunda för att förhindra att en 

arbetskamrat skadas

Att anamma ett annat sätt att se på 

hälsa, säkerhet och välbefinnande

Att förändra sin syn på säkerhet på ett 

sätt som gör det omöjligt att gå tillbaka

Att etablera en ”bry sig om” kultur - på 

riktigt

21



MÅLET MED VÅRAT SÄKERHETSKULTURSARBETE
TSF PROGRAMMET

TSF skall generera en mätbar, påtaglig och hållbar förändring i 

BillerudKorsnäs säkerhetskultur och därmed vår arbetsmiljö

Vår säkerhetskultur skall vara synlig för alla våra anställda, partners, 

entreprenörer och andra intressenter – “The BillerudKorsnäs Way”

TSF stödjer ledningen i att hålla konversationer och dialoger som skall främja 

och motivera de rätta säkerhetsbeteenden och beslut

Medarbetare på alla nivåer skall känna till vad vår säkerhetskultur betyder för 

dem och att de känner sig säkra nog att tala öppet om det

Ett ledarskap inom säkerhet skall vara en positiv kraft i att utveckla en kultur 

som strävar efter ständiga förbättringar – “Operational Excellence”
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© 2014 JMJ, LLP. All Rights Reserved.   |  Included content contains trademarks and U.S. registered trademarks of JMJ, LLP.

Company Information and 

Qualifications

JMJ Associates

Over 27 years of experience

Over 2500 successful consulting engagements

350 employees  worldwide

Over 50 languages spoken

60 nationalities represented

6 continents

“Transforming organisations, operations and projects to 
improve the lives and the wellbeing of the people with 
whom we work”



3 FASER I IMPLEMENTERING AV TSF

Phase 1 - Alignment

Phase 2 - Engagement

Phase 3 – Ongoing Development

24™, ® och ©2015 JMJ Associates. Med ensamrätt. ™, ® and ©2015 JMJ Associates. All rights reserved.



Workforce

First Level Management

Senior 

Management

Executive

Phase II

Engagement

PHASE I – ALIGNMENT MODULES

Launch 

Meeting
Alignment

Workshop

Integral 

Survey 

Assess-

ment

Phase III

Ongoing 

Development

Project Engagement Reviews

25™, ® och ©2015 JMJ Associates. Med ensamrätt. ™, ® and ©2015 JMJ Associates. All rights reserved.



Workforce

First Level Management

Senior 

Management

Executive

4hr Orientations led by 

Billerudkornas People

PHASE II – ENGAGEMENT MODULES

Commitment 

Workshops
Phase I 

Alignment

TSF Leadership TeamOrientation 

Train The 

Trainers

Project Engagement Reviews

26™, ® och ©2015 JMJ Associates. Med ensamrätt. ™, ® and ©2015 JMJ Associates. All rights reserved.



Workforce

First Level Management

Senior 

Management

Executive

Phase I 

Alignment
Supervisor 

Leading TSF 

Training

Phase II

Engagement

Coaching Skills Development & 1-1 Coaching

Project Engagement Reviews

PHASE III – ONGOING DEVELOPMENT MODULES

TSF Leadership Team – Phase II

27™, ® och ©2015 JMJ Associates. Med ensamrätt. ™, ® and ©2015 JMJ Associates. All rights reserved.



TSF UTRULLNING VID GÄVLE BRUK 2016-17
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Commitment 

Workshop
TSF Orienterings workshop

Supervising 

TSF/IIF

TSF Leadership Team

TSF 

Orienteringsutb./

Train-the-Trainer

W
o

rk
s

h
o

p
s

S
tö

d
ja

n
d

e
 a

k
ti

v
it

e
te

r

Alignment 

Workshop

Medarbetarunder-

sökning & Intervjuer

1 Dag 

(lunch-lunch) 2 Dagar 4 timmar/workshop

1 Dag

3 Dagar

3 timmar, 1 gång per månad

TSF - Styrgrupp

Launch 

meeting

4 timmar

Jan Feb Mars-April Maj-Mars (2017)



SER VI NÅGON SKILLNAD I VERKSAMHETEN?
NÅGRA KOMMENTARER FRÅN DELTAGARE
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TSF-Orienteringen har ändrat mitt sätt att arbeta, jag tänker efter mycket 

mer och tar ett steg tillbaka och funderar ett varv till innan utförande! 

Verkligen en tankeställare, Tack!

Jag tycker att hela detta ”nya tänk” har helt förändrat mitt synsätt.

Det handlar om mitt liv och hälsa oavsett ansvar

Kraftfull approach med att alla måste ta ansvar 
för sin egen säkerhet, tänk på nära och kära!

Skitbra utbildning, fått mig på andra tankar och jag 
värderar min egen samt andras säkerhet och hälsa mer. 

Bra workshop som väcker tankar om konsekvenser för andra runt mig om jag skadar mig allvarligt.

Jag har varit lite av en ”Tarzan” tidigare men efter TSF har 

jag börjat tänka till innan jag utför arbete. Jag förstår vilka 

konsekvenser en olycka skulle få för anhöriga och vänner.



Kotters 8 steg – Har vi följt dessa steg?
1. Öka nödvändigheten
 Skapa en känsla av att “vi måste göra någonting” åt problemet

2. Bygg din stödgrupp
 Samla ihop rätt människor med rätt egenskaper och tillräcklig kraft för att driva förändringen

3. Skapa rätt vision
 Skapa en inspirerande vision för att rikta insatserna mot

4. Kommunicera för förankring
 Sänd tydliga, trovärdiga och ärliga budskap om inriktningen på förändringen som talar till känslan 

och visar sig i hur människor bör agera

5. Ge andra kraft att agera (Empowerment)
 Ge förutsättningar och ta bort barriärer som hindrar dem som tagit till sig visionen och strategierna 

6. Skapa snabba vinster
 Säkerställ att framsteg är synliga, otvetydiga och tilltalar det folk verkligen bryr sig om

7. Ge inte upp
 Hjälp människor skapa våg efter våg av förändring till dess att visionen är verklighet

8. Förankra förändringen
 Säkerställ att människor fortsätter agera på nya sätt
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Kotters 8 steg
1. Öka nödvändigheten
 Skapa en känsla av att “vi måste göra någonting” åt problemet

2. Bygg din stödgrupp
 Samla ihop rätt människor med rätt egenskaper och tillräcklig kraft för att driva förändringen

3. Skapa rätt vision
 Skapa en inspirerande vision för att rikta insatserna mot

4. Kommunicera för förankring
 Sänd tydliga, trovärdiga och ärliga budskap om inriktningen på förändringen som talar till känslan 

och visar sig i hur människor bör agera

5. Ge andra kraft att agera (Empowerment)
 Ge förutsättningar och ta bort barriärer som hindrar dem som tagit till sig visionen och strategierna 

6. Skapa snabba vinster
 Säkerställ att framsteg är synliga, otvetydiga och tilltalar det folk verkligen bryr sig om

7. Ge inte upp
 Hjälp människor skapa våg efter våg av förändring till dess att visionen är verklighet

8. Förankra förändringen
 Säkerställ att människor fortsätter agera på nya sättObservera att vi mäter misslyckanden och inte positiva framgångar!
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Kotters 8 steg
1. Öka nödvändigheten
 Skapa en känsla av att “vi måste göra någonting” åt problemet

2. Bygg din stödgrupp
 Samla ihop rätt människor med rätt egenskaper och tillräcklig kraft för att driva förändringen

3. Skapa rätt vision
 Skapa en inspirerande vision för att rikta insatserna mot

4. Kommunicera för förankring
 Sänd tydliga, trovärdiga och ärliga budskap om inriktningen på förändringen som talar till känslan 

och visar sig i hur människor bör agera

5. Ge andra kraft att agera (Empowerment)
 Ge förutsättningar och ta bort barriärer som hindrar dem som tagit till sig visionen och strategierna 

6. Skapa snabba vinster
 Säkerställ att framsteg är synliga, otvetydiga och tilltalar det folk verkligen bryr sig om

7. Ge inte upp
 Hjälp människor skapa våg efter våg av förändring till dess att visionen är verklighet

8. Förankra förändringen
 Säkerställ att människor fortsätter agera på nya sätt
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Kotters 8 steg
1. Öka nödvändigheten
 Skapa en känsla av att “vi måste göra någonting” åt problemet

2. Bygg din stödgrupp
 Samla ihop rätt människor med rätt egenskaper och tillräcklig kraft för att driva förändringen

3. Skapa rätt vision
 Skapa en inspirerande vision för att rikta insatserna mot

4. Kommunicera för förankring
 Sänd tydliga, trovärdiga och ärliga budskap om inriktningen på förändringen som talar till känslan 

och visar sig i hur människor bör agera

5. Ge andra kraft att agera (Empowerment)
 Ge förutsättningar och ta bort barriärer som hindrar dem som tagit till sig visionen och strategierna 

6. Skapa snabba vinster
 Säkerställ att framsteg är synliga, otvetydiga och tilltalar det folk verkligen bryr sig om

7. Ge inte upp
 Hjälp människor skapa våg efter våg av förändring till dess att visionen är verklighet

8. Förankra förändringen
 Säkerställ att människor fortsätter agera på nya sätt
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Vårt Åtagande – TSF (Vision)

Vi på BillerudKorsnäs bryr oss om varandra, för vår egen och våra nära och käras skull.

Vi har åtagit oss att göra Gävle bruk till en plats där anställda, entreprenörer och besökare aktivt bidrar till och verkar 

för att skapa och upprätthålla en tillbuds- och skadefri arbetsplats. För oss som företag handlar det om människor och 

relationer – inte om siffror och statistik.

Vår framgång bygger på att varje arbetsmoment utförs på ett säkert och korrekt sätt. Våra ord, de handlingar vi utför 

och de beslut vi tar ska spegla ett säkert beteende och våra värderingar.

Tillbuds- och skadefri
Tillbuds- och skadefri (TSF) är ett löfte, både personligt och professionellt, om att forma en arbetsmiljö utan skador. En 

miljö där både fysisk och psykisk hälsa sätts främst. Där vi väljer den säkra vägen framför den osäkra. TSF är ett 

ställningstagande - vi accepterar inte någon form av skada eller ohälsa.

TSF handlar om att skapa en framtida säker arbetsmiljö utifrån vad som i denna stund kan uppfattas vara en utmaning. 

Därför kräver detta ett personligt ställningstagande, mod och tillit. Kraften finns i de individer som bryr sig om sin egen 

och sina kollegors säkerhet och välmående. Alla ska komma hem i minst lika gott skick som de var i när de kom till 

arbetet. 

Jag som individ
Med säkerhetstänk som en del av vardagen så lever och arbetar jag säkert. Jag inser att jag riskerar att göra inte bara 

mig själv utan även de som står mig nära illa, när jag utsätter mig för risken att drabbas av skador och ohälsa. Jag 

blundar inte för en person som gör något riskfyllt utan påtalar bristen för att jag bryr mig. Att utföra mina arbetsuppgifter

på ett säkert sätt ser jag som en naturlig del av min vardag. Det är min högsta prioritet.

VÅR ARBETSPLATS SKA VARA TILLBUDS- OCH SKADEFRI!



Kotters 8 steg
1. Öka nödvändigheten
 Skapa en känsla av att “vi måste göra någonting” åt problemet

2. Bygg din stödgrupp
 Samla ihop rätt människor med rätt egenskaper och tillräcklig kraft för att driva förändringen

3. Skapa rätt vision
 Skapa en inspirerande vision för att rikta insatserna mot

4. Kommunicera för förankring
 Sänd tydliga, trovärdiga och ärliga budskap om inriktningen på förändringen som talar till känslan 

och visar sig i hur människor bör agera

5. Ge andra kraft att agera (Empowerment)
 Ge förutsättningar och ta bort barriärer som hindrar dem som tagit till sig visionen och strategierna 

6. Skapa snabba vinster
 Säkerställ att framsteg är synliga, otvetydiga och tilltalar det folk verkligen bryr sig om

7. Ge inte upp
 Hjälp människor skapa våg efter våg av förändring till dess att visionen är verklighet

8. Förankra förändringen
 Säkerställ att människor fortsätter agera på nya sätt
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SIMON SAY’S…..
START WITH WHY!

36https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=sv

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=sv


Kotters 8 steg
1. Öka nödvändigheten
 Skapa en känsla av att “vi måste göra någonting” åt problemet

2. Bygg din stödgrupp
 Samla ihop rätt människor med rätt egenskaper och tillräcklig kraft för att driva förändringen

3. Skapa rätt vision
 Skapa en inspirerande vision för att rikta insatserna mot

4. Kommunicera för förankring
 Sänd tydliga, trovärdiga och ärliga budskap om inriktningen på förändringen som talar till känslan 

och visar sig i hur människor bör agera

5. Ge andra kraft att agera (Empowerment)
 Ge förutsättningar och ta bort barriärer som hindrar dem som tagit till sig visionen och strategierna 

6. Skapa snabba vinster
 Säkerställ att framsteg är synliga, otvetydiga och tilltalar det folk verkligen bryr sig om

7. Ge inte upp
 Hjälp människor skapa våg efter våg av förändring till dess att visionen är verklighet

8. Förankra förändringen
 Säkerställ att människor fortsätter agera på nya sätt
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STOP WORK AUTHORITY
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Kotters 8 steg
1. Öka nödvändigheten
 Skapa en känsla av att “vi måste göra någonting” åt problemet

2. Bygg din stödgrupp
 Samla ihop rätt människor med rätt egenskaper och tillräcklig kraft för att driva förändringen

3. Skapa rätt vision
 Skapa en inspirerande vision för att rikta insatserna mot

4. Kommunicera för förankring
 Sänd tydliga, trovärdiga och ärliga budskap om inriktningen på förändringen som talar till känslan 

och visar sig i hur människor bör agera

5. Ge andra kraft att agera (Empowerment)
 Ge förutsättningar och ta bort barriärer som hindrar dem som tagit till sig visionen och strategierna 

6. Skapa snabba vinster
 Säkerställ att framsteg är synliga, otvetydiga och tilltalar det folk verkligen bryr sig om

7. Ge inte upp
 Hjälp människor skapa våg efter våg av förändring till dess att visionen är verklighet

8. Förankra förändringen
 Säkerställ att människor fortsätter agera på nya sätt
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Kotters 8 steg
1. Öka nödvändigheten
 Skapa en känsla av att “vi måste göra någonting” åt problemet

2. Bygg din stödgrupp
 Samla ihop rätt människor med rätt egenskaper och tillräcklig kraft för att driva förändringen

3. Skapa rätt vision
 Skapa en inspirerande vision för att rikta insatserna mot

4. Kommunicera för förankring
 Sänd tydliga, trovärdiga och ärliga budskap om inriktningen på förändringen som talar till känslan 

och visar sig i hur människor bör agera

5. Ge andra kraft att agera (Empowerment)
 Ge förutsättningar och ta bort barriärer som hindrar dem som tagit till sig visionen och strategierna 

6. Skapa snabba vinster
 Säkerställ att framsteg är synliga, otvetydiga och tilltalar det folk verkligen bryr sig om

7. Ge inte upp
 Hjälp människor skapa våg efter våg av förändring till dess att visionen är verklighet

8. Förankra förändringen
 Säkerställ att människor fortsätter agera på nya sätt
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LÄRDOMMAR

1) Skapa grundförutsättningar

2) Måste jobba både med lagkrav och säkerhetskultur parallellt

3) Hitta en ”Sancho Panza” i organisationen

4) Ledningen måste synligt stödja initiativet – ”Walk the Talk”

5) Kotters 8 steg – För att skapa en bestående förändring

6) Kommunikationsplan – Planera er kommunikation

7) Branding – Det som syns finns!

8) Inse att det kommer att kosta $!

9) Ha kul!
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Magnus Kangas
Magnus.kangas@billerudkorsnas.com

070-7951630

mailto:Magnus.kangas@billerudkorsnas.com
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