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Tysta tavlan
om säkerhet

Ulf Olsson, rasborrare
med säkerhet som bas.
Foto: FREDRIC ALM
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” Är du rädd för att 		
påpeka brister i
säkerheten på din
	arbetsplats?”

Ur Säker Källa:

Micael Engman,
ortdrivare, Kiruna, KUJ:
- Nej, jag har aldrig känt obehag för att
påpeka fel eller brister, och då är jag ändå
längst fram i fronten och jobbar.

Ulf Olsson, rasborrare,
Kiruna/Malmberget:
- Absolut inte. Vi har som rutin att rapportera risker och tillbud. Det gör jag ofta.
För oss vid produktionsborrningen är det
skrotningen som är A och O.

Tysta tavlan

talar säkerhet
KIRUNA. Nu tar LKAB ett nytt

Anders Henriksson, avdelningschef, Produktion Malmberget.

Tillbaka till den
säkra vägen efter
negativ trend

E

fter ett fantastiskt 2011 där olycksfallen minskade med drygt 35% inom Mining är det trist
att se att 2012 börjat med ett ökat antal olycksfall. I januari och februari hade vi sammanlagt elva
händelser där personer har skadat sig på jobbet att
de har varit tvungna att stanna hemma från jobbet.

Vad är det som händer?
Vi kan se att olycksfallen till största delen handlar om
händelser där de drabbade varit på väg till eller från arbetsplats eller arbetsmoment.
I sex av olycksfallen har de drabbade halkat, trampat
snett eller snubblat och skadat sig så illa att de sjukskrivits.
I ett av olycksfallen gick en person och slog huvudet i en
balk. I ett annat föll ett verktyg ned vid rengöring ovanpå ett
skåp och träffade höger öga. Orsakerna skiljer sig åt men
en gemensam nämnare för de flesta av olycksfallen är bristande ordning och reda.
Lära oss av varandra
Vi kan aldrig acceptera att vi har olycksfall i LKAB. Därför är det oerhört viktigt att vi sprider de erfarenheter och
kunskaper vi får utifrån våra olycksutredningar. De beskriver med fakta varför olycksfall inträffar. Därför ska vi också
dagligdags sprida kunskapen via Insidan, via mail, via diskussioner i fikakuren och på arbetsplatsträffar.
För att kunna göra det behövs mer information till utredningarna. Vid samtliga olycksfall ska olyckplatsen fotograferas och bilden publiceras tillsammans med övrig information gällande olycksfallet som vi kan läsa om på Insidan. En
bild säger mer än tusen ord. Vi kan inte tillåta att liknande
olycksfall inträffar återkommande.
Säkerheten Först – det skall vara självklart inom LKAB!
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grepp kring säkerhetsfrågorna.
Med hjälp av ”tysta tavlan” ska
det praktiska arbetsmiljöarbetet visualiseras och på så vis
ständigt påminna medarbetarna om vikten av att arbeta
säkert.
– Vi hoppas kunna bryta mönster
och röra om i grytan, säger Alf
Karlsson, verksamhetsutvecklare
på Hälsan.
Det är svårt att undgå de vita, tre
kvadratmeter stora och upplysta
tavlorna i de övrigt mörka verkslokalerna.
– Det är just det som är grejen.
Man ska haja till och få en påminnelse om hur viktigt det är att
följa arbetsmiljöföreskrifterna för
att inte skada sig i arbetet, säger
Alf Karlsson.
Tavlorna som har tio olika budskap är resultatet av den inledande delen i Visualiseringsprojektet
som Säkerheten Först startade i
höstas. Idén till tavlorna fick Alf
Karlsson redan år 2004 då han
som traverslärare var med om
att eleverna somnade under genomgången av kapitlet kring regelverket.
– När jag däremot tog fram bilderna vaknade eleverna till och
började till och med ställa frågor,
berättar Alf Karlsson.
Idén växte till sig och när Alf
Karlsson i höstas presenterade
sitt förslag för förädlingschefen
Roger Hahne, såg han direkt potentialen.

– Att nå fram med viktig information till alla som jobbar i vår
verksamhet är ständigt en utmaning. Affes idé, att på ett positivt
sätt visualisera grundläggande
arbetsmiljöregler, gör det i princip omöjligt att missa vad som
gäller, säger Roger Hahne.
Hittills har alla verk i Kiruna
smyckats med tavlorna utom
KA3 och KK4, där arbete med att
hänga upp tavlorna nu pågår. Så
småningom ska samtliga verk
i Kiruna och Kirunagruvan få ta
del av dem innan det är dags för
visualiseringsprojektet att ta sig
an Svappavaara och Malmberget.
Men Alf Karlsson och Johanna
Bäck, arbetsmiljöutvecklare i
Kiruna och med i Visualiseringsprojektet, är medvetna om att
projektet har lite av en kontroversiell touch och de har redan fått
ta del av både positiva och negativa kommentarer.
– Många säger att det är jättebra tavlor som gör att man får en
påminnelse om vad som gäller.
Medan andra menar att tavlorna
är onödiga, säger Johanna Bäck.
– Det är många medarbetare
som redan känner till reglerna,
det är jättebra, men vi måste
även tänka på dem som inte gör
det. Tavlorna ska vara en positiv
påminnelse varje gång man går
ut i verket.
– Vi har en ny generation som
kommer och de köper inte det
gamla inlärningssättet. Samtidigt
har vi allt fler vikarier och entreprenörer från i stort sett hela
världen här på LKAB och vi kan

Katarina Nilsson, förare Vincent 90,
Malmberget 1250-metersnivån:
- Jag rapporterar risker och tillbud löpande,
och det ingår i våra rutiner. Vi truckförare
möter ibland märkliga beteenden i trafiken.

Alf Karlsson och
Johanna Bäck ingår i
Visualiseringsprojektet som arbetat fram
”tysta tavlan”.
Foto: FREDRIC ALM

Håll hastighetsgränserna, använd
bilbältet!

omöjligtvis ha informationen på
alla språk, säger Alf Karlsson.
– Vi måste helt enkelt hitta nya
sätt att nå ut med säkerhetstänket och vi tror att visualiseringsprojektet ligger rätt i tiden.
Mekaren tillika skyddsombudet
Veronika Vennberg ser positivt på
Visualiseringsprojektet:
– Det finns ingen som kan säga
att tavlorna inte syns. De påminner oss om att tänka på säkerheten i våra jobb, samtidigt som de
är en färgklick i vår ganska gråa
arbetsmiljö.
Även Mikael Stålnacke, verkschef för KK2 och KK3, håller med.
– Jag tror att det här är det
som behövs. Säkerhet ska vara
roligt och jämfört med de gamla
varningsskyltarna så ger det här
en positiv bild av säkerhetsarbetet.


Ulrika Westerberg
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Andra året
för Minings
säkerhetsplan
LKAB. Nu har det andra året startat på
Minings fyraåriga utvecklingsplan för
utveckling av säkerhetskulturen på
arbetsplatserna.

betonar hur viktigt det är att jobba med
säkerhetskulturen på varje arbetsplats
och att alla är med i arbetet. Delaktighet
är en förutsättning – omtanke om arbetskamrater är en viktig del, säger han.
– Det är inte okej att ta risker på jobbet. 30 sekunders riskanalys innan ett arbete görs skulle förhindra många olyckor.
Ordning och reda på alla arbetsplatser
ser till att jag överlämnar min arbetsplats till min kamrat i ett gott skick. Alla
måste göra sina säkerhetsrundor. Det
är några av kraven på arbetsplatser och
medarbetare, säger Mattias Hedlund.

– Vårt fokus i år är att alla
arbetsplatser inom Mining skall ta fram normer
och aktiviteter för att driva fram ett ännu bättre
säkerhetsarbete. Vi skall
pressa olyckstalen nedåt
Mattias
med en ständigt bättre
Hedlund
säkerhetskultur, säger
Mattias Hedlund, programchef inom Mining för Säkerheten Först.
– I fjol lade vi grunden med en lägsta
nivå för Säkerheten Först. Vi skapade ramverk och gav verktygen. Förutsättningen
för att utveckla säkerheten är att alla arbetar på samma sätt. Vi gick systematiskt
in för att lyfta lägstanivån, säger han.

Under 2012 skall varje arbetsplats ta
fram en plan för hur man skall följa
LKAB:s arbetsmiljövärderingar – det
som skapar grunden för säkerhet. I planen skall riskhantering, utbildningar och
kommunikation om säkerhet ingå och
en aktivitetsplan skall finnas på varje
arbetsplats för ständig förbättring av säkerheten.
– Hela arbetet bland alla våra omkring
4 000 medarbetare kommer att fortsätta
pressa olyckstalen nedåt långsiktigt. Vi
måste arbeta uthålligt, säger Mattias
Hedlund.

Ramverket grundas på LKAB:s arbetsmiljövärderingar och målen för arbetsmiljön. Arbetet gav också resultat. Antalet allvarliga olycksfall sjönk med över
30 procent 2011 jämfört med året innan.
2012 har däremot startat sämre.
– Många av olyckorna beror på bristande uppmärksamhet. Det är därför vi
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Tävling!
Vad betyder symbolerna?
Skriv ditt förslag

MAURITZ MAGNUSSON

1.

Symbol nr 1:
Symbol nr 2:
Symbol nr 3:
Motivera med 10 ord varför just du skall vinna något av priserna:

Namn:

Avdelning:

Telefon:

2.

3.

Vinnarna i novembertävlingen:
1:a pris: Tommy Isaksson,
operatör, PMS Svappavaara.
2:a pris: Benny Sjödin, förrådsman, PSB Malmberget.
3:e pris: Peter Popper,
KMA-utvecklare, KGS.

Svaret skickas med brev eller via intern post till LKAB Hälsan, Kiirunavaaravägen 1, 981 86 Kiruna.
Märk kuvertet med ”Säkerheten Först-tävling”. Vinnarna presenteras i nästa nummer.

Micael
Andersson
Produktionschef sovring,
anrikning, Malmberget:
Hur gör ni för att skapa en säkerhetskultur inom ditt arbetslag?
– Det viktigaste är vår dagliga diskussion om säkerhet. Vi diskuterar
förbättringar, händelser och tillbud så
fort något har hänt.
Dagliga diskussioner
skapar engagemang
och vi vågar säga
ifrån till varandra ENGAGERAD
om säkerhet och risker. Det gör alla
till normbärare. Nu får vi in 25 sommarvikarier. De nya får två veckors
introduktionsutbildning, fyra timmar säkerhetsgenomgång hos oss,
säkerhetsintroduktion hela första
arbetsdagen med skiftlaget och en
personlig handledare som skall sätta
våra säkerhetsrutiner. På det sättet
bygger vi säkerhetskultur varje dag,
även hos nya medarbetare.

Redaktörer: Mauritz Magnusson, Ulrika Westerberg, CI. Ansvarig utgivare: Lotta Fogde, CI.
Avsändare: Henrik Magnusson, FHV. PRODUKTION: Vinter. TRYCK: Tryckpoolen AB/Nortrykk.

4

NR 1 2012

