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SÄKERHETEN FÖRST

DIN ATTITYD ÄR VIKTIG SID 2
TÄNK EFTER FÖRE SID 4

ELDSJÄLAR OM
SÄKRARE JOBB
Mikael Stålnacke: Säkra förebilder är viktiga på jobbet. 
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SID 2

Säkerhets
frågan

HUR JOBBAR DU MED
SÄKERHETEN?

Anders Lundgren, utvecklingschef
Samhällsomvandling, Kiruna:
– Med stressförebyggande arbete. Jag
försöker planera arbetsdagarna för att
motverka stress.

Mari-Louise Stålnacke,
administratör, Kiruna:
– Jag tänker på säkerheten först. Det
är något man alltid har med sig helt
enkelt.

Joakim Björnström,
sektionschef, Kiruna:
– Jag går säkerhetsrundor så noggrant
som möjligt.

RUNDA BORDET OM ÅREN MED SÄKERHETEN FÖRST

Ur Säker Källa:

Säkra rutiner är i centrum
för Säkerheten först.
Fr v Mikael Forslund, Leif
Johansson, Urban Lindgren;
Torbjörn Ahnqvist och Micael
Andersson.

Anders Henriksson, Malmberget, förädlingschef.


Attityd styr säkerhet
LKAB har en lång tradition av att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Vi har en stark organisation med chefer,
skyddsombud, medarbetare och stödfunktioner som på ett
bra sätt arbetar med att förebygga oönskade händelser. Vår
arbetsmiljö skall vara så säker som möjligt.

ringen av tillbud och olyckor
utan sjukskrivning har blivit
mycket bättre. Därmed har vi
fått upp riskerna på bordet och
kan diskutera lösningar. Det
påverkar attityden, säger Leif
Johansson.

Vår arbetsmiljö är riskfylld och det är därför viktigt att
vi känner våra risker och att vi visar engagemang i att
identifiera och eliminera olycksrisker. Vi har definitivt mån
att bli bättre på många arbetsplatser. Arbetsmiljön kan inte
vara så fri från olycksrisker som inrapportering från många
arbetsplatser visar.
Trots att merparten av arbetsolyckorna beror på riskfyllda
beteenden så är vi på rätt väg i arbetet med att bygga upp
en säkerhetskultur där Säkerheten kommer först. Den
stora utmaningen för att få till en riktigt bra säkerhetskultur är att förbättra vår attityd till Säkerheten först. Vi har
nått framsteg vad gäller attityden till eget och andras risktagande. På de flesta arbetsplatser har säkerhetsfrågan ett
mycket större fokus nu än tidigare. Vi ser också resultat av
detta i allt färre olycksfall.
Fortfarande lider vi ändå till mans lite för mycket av
”odödlighetsattityden” och ”obryattityden” i vardagen.
Odödlighetsattityden innebär att vi har lite för mycket
risktagande därför att de flesta gånger vi tar en risk händer
ingen olycka.
Obryattityden innebär att vi för sällan varnar andra för
riskfyllda beteenden.
Vardagen präglas därför fortfarande lite för mycket av
riskfyllda beteenden därför att vi tror att ingen olycka ska
hända och lite för sällan bryr oss om andras riskfyllda
beteenden.
LKAB:s mål är att uppnå en olycksfri verksamhet. Vi har
alla ett stort gemensamt ansvar för att bygga upp en
säkerhetskultur där Säkerheten alltid kommer först.


ANDERS HENRIKSSON
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Vår personal är förebilder
och normbärare för
sommarvikarier

MALMBERGET. Nästa år är det

tio år sedan LKAB startade
ett program för att öka säkerheten och minska antalet
olyckor på jobbet; Säkerheten
först.
Sedan dess har främst säkerhetskulturen på arbetsplasterna förbättrats.
Micael Andersson, produktionschef, Torbjörn Ahnqvist,
underhållschef, Mikael

Forslund, produktionschef, Leif
Johansson, produktionschef,
Urban Lindgren, produktionschef och Mikael Stålnacke,
projektchef, samlades för ett
samtal kring runda bordet om
säkerhetsarbetet.
Säkerheten först införde
målet om helt olycksfria
arbetsplatser.
– I första skedet gjorde vi
en stor genomgång av olycks-

risker på arbetsplatserna.
Vi försökte bygga bort riskmoment. Vi fick också bättre
utrustning. Ordning och reda
skapade bättre arbetsmiljöer.
Det viktigaste var att vi fick
ledningens stöd för ett målmedvetet säkerhetsarbete och
pengar att genomföra förbättringar där det behövdes. Bra
utrustning blev en självklarhet,
säger Torbjörn Ahnqvist.

Micael Anderssons arbetsplats har nyligen belönats för
en lång period fri från olyckor
med sjukskrivning:
– Säkerhetskulturen är på
en högre nivå. Vi har en levande
dialog och diskuterar lösningar.
Idag är det helt självklart att
vi stannar bandet om vi ser en
allvarlig olycksrisk. Så var det
inte för tio år sedan. Folk var
mer rädda för att störa produktionen. Nu har personalen

ledningens stöd för att prioritera arbetsmiljö. Det skapar
trygghet, säger han.
Statistiken att tre fjärdedelar av alla arbetsolyckor
fortfarande beror på riskfyllda
beteenden.
– Det finns alltid risker
i jobbet. Det viktiga är hur
vi hanterar dem. Med 30
sekunders riskanalys begår
vi inte misstagen. Rapporte-

– Ingen är ”macho” på
arbetsplatsen idag. Vår
personal är förebilder och
normbärare för sommarvikarier. Hur vi uppträder och hur
vi talar om säkerhet är viktigt,
säger Mikael Forslund.
– Vi har en stark uppbackning för säkerhet uppifrån. Det
går inte att upprätthålla en
hög produktionstakt utan hög
säkerhet. Säkerhet skall också
vara en faktor vid inköp när vi
upphandlar entreprenadjobb,
säger Urban Lindgren.
Mikael Stålnacke har erfarenhet från både Kiruna och
Malmberget.
– Förädlingsverken i Malmberget är föregångare när
det gäller Säkerheten först.
Idag anser jag att säkerhet
också är en kvalitetsfråga. Det
går inte att upprätthålla hög
produktkvalitet utan säkra
arbetsplatser. Det hör ihop,
säger han.
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50 procent olycksfritt i LKAB
– Styrkan i LKAB:s säkerhetsarbete
är många engagerade människor som
också är kunniga. Svagheten är en
tendens till administrativt överarbete,
säger han.
Henrik Magnusson understryker
vikten av att rapportera in risker innan
det sker en olycka. Han påminner också
om att anmäla incidenter som inte hann
orsaka någon skada.
– Vi har alla ett gemensamt ansvar,
medarbetare, chefer och fackförbund.
Samarbetet mellan de olika rollerna kan
bli ännu bättre. Det är inte en vision med
noll olyckor – det är ett mål som vi kan
nå, säger han.

LKAB. Tänk efter före. Det är LKAB:s
viktigaste verktyg när det gäller att
minska antalet olyckor på arbetsplatserna.
Mer än hälften av LKAB:s cirka 200
arbetsplatser har varit helt fria från
olyckor med frånvaro under flera år.

– Vi är väldigt duktiga och ska bli ännu
bättre på säkerhetsarbetet inom LKAB,
säger Henrik Magnusson, verksamhetsutvecklare LKAB:s företagshälsovård.
Antalet olyckor minskade stadigt
under flera år men under de senast åren
har utvecklingen planat ut. Därför är
arbetet med helheten ännu viktigare.
– Det inträffar ungefär samma antal
och nästan samma typer av olyckor
varje år. Varje medarbetare ska vara
medveten om sina risker. Då gäller
fortfarande att tänka efter innan ett nytt
arbetsmoment påbörjas, säger Henrik
Magnusson.
Att förhindra olyckor bygger till stor
del på att hålla god ordning, tydliga
överenskommelser vid delegering av
arbetsuppgifter och prioritering i säkerhetsarbetet.
– Fokus ska alltid först riktas på de
allvarliga riskerna. En hårdare prioritering krävs för att kunna göra åtgärder.
Det bidrar till ett effektivt säkerhetsarbete. Nog så viktigt är också trivseln
på arbetsplatserna. En god stämning
innebär färre olyckor. På chefsnivå är
det viktigt med överenskommelser och
en öppenhet mot medarbetarna, konstaterar Henrik Magnusson.

Henrik Magnusso, verksamhetsutvecklare
LKAB:s företagshälsovård.
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Olycksfallsstatistik med frånvaro, januari 2004-mars 2014
Antal olyckor, ack. 12 mån.

Frekvens: antal olyckor per 1000 000 arbetstimmar
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TÄVLING!

Tävla och vinn fina priser!

1: Vad innebär ”obryattityden”?
 Att vi inte bryr oss om andras säkerhet
 Att vi för sällan varnar andra för
riskfyllda beteenden
 Att vi för sällan prioriterar åtgärder
utifrån risker

2: Vad lyfter cheferna i rundabordssamtalet fram som en
central del i det förebyggande arbetet?
 Att vi har en levande dialog på arbetsplatsen och diskuterar lösningar gemensamt
 Att vi tar egna och snabba beslut, oavsett vad risken
handlar om
 Att vi undviker att rapportera mindre allvarliga olycksfall

Vad är Säkerheten först för Dig? (Max 10 ord):

NAMN:

AVDELNING:

3: Det finns en mycket viktig princip
inom LKAB för att upptäcka risker i
arbetet, vilken är den?
 Handla före du tänker
 Tänk efter före
 Rapportera före du åtgärdar

Svaret skickas med brev eller via
intern post till LKAB Hälsan, Kiirunavaaravägen 1, 981 86 Kiruna.
Märk kuvertet med ”Säkerheten försttävling”. Vinnarna presenteras i nästa
nummer av Säkerheten först.
TELEFON:
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