TIDNINGEN WE 1 | 2018. OM EN HÅLLBAR INDUSTRI FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP.

Kina städar

BORT SOPBERGET
#Metoo

UTMANAR INDUSTRIN
Säker ledning på

NCC OCH SCA
Digital

OTRYGGHET

TEMA

GOD SÄKERHETSKULTUR
Petra Einarsson – ny VD på BillerudKorsnäs

1:2018 | GOD SÄKERHETSKULTUR

INNEHÅLL

1 | 2018

SIDA 44

GLOBAL
STORSATSNING
på industriellt IoT

TEMA: GOD SÄKERHETSKULTUR

4

ALLT GRUNDAS I EN GOD
FÖRETAGSKULTUR

20

SCA:S RESA MOT NOLLVISIONEN

37

NU EFFEKTIVISERAS
DATAUTBYTET

9

NY MYNDIGHET FÖR
ARBETSMILJÖKUNSKAP

24

LARM OM SEXUELLA
TRAKASSERIER INOM INDUSTRIN

39

DET NATURLIGA NAVET FÖR
PRODUKTINFORMATION

NÄTVERK FÖR
10 ETT
SÄKERHETSKULTUR

26

MARIE NILSSON, IF METALL: »EN
VIKTIG JÄMSTÄLLDHETSFRÅGA«

40

SSG LEVEL – NY STANDARD
FÖR CISTERNÖVERVAKNING

11

SSG 4510 GER
HELT NYA INSIKTER

28

GLADARE ANSTÄLLDA
PÅ FILIMUNDUS

42

KINA STOPPAR ALL IMPORT
AV RETURPAPPER

12

DETTA ÄR
SÄKERHETSKULTUR

29

NY APP FÖR INDUSTRIN

44

GE STORSATSAR PÅ
INDUSTRIELLT INTERNET

14

SÄKER LEDNING PÅ NCC

30

SÅ ÖKAS FÖRETAGETS
DIGITALA TRYGGHET

47

KRÖNIKA: MATTIAS
GOLDMAN, FORES

17

PROFIL: PETRA EINARSSON,
NY VD FÖR BILLERUDKORSNÄS

34

SWEDISH INDTECH
UTMANAR VÄRLDEN

NUMMER I | 2018 TEMA GOD SÄKERHETSKULTUR
ANSVARIG UTGIVARE MATS JAKOBSSON CHEFREDAKTÖR CARL JOHARD REDAKTIONSRÅD MATS JAKOBSSON, CARL JOHARD, KAROLIN JONASSON, MALIN LUNDGREN, MATS ULLMAR, SARA VEDIN, LENA WIIG
PRODUKTION CALEJO FORMGIVNING GULLERS GRUPP TRYCK ÅTTA.45 TRYCKERI AB OMSLAGSFOTO MAGNUS FOND

2

LEDARE |

SIDA 17

PROFILEN

PETRA EINARSSON,
VD BILLERUD KORSNÄS
SIDA 14

NCC fokuserarpå

LEDARSKAPET

1 : 2018

ALLA TALAR
OM SÄKERHET
Det känns bra att år 2018 kunna konstatera att intresset för
säkerhetskultur och säkerhetsfrågor är stort och växande inom
industrin. Samtidigt som allt fler också börjar vidga begreppet
och tala om organisationsfrågor och organisationskultur för att
lyfta fram de bakomliggande orsakerna till ohälsa och olyckor.
Sett över hela 2000-talet så kan vi också konstatera att
tidsbristen och stressen i jobbet kontinuerligt och konstant har
ökat, som en följd av ett allt starkare fokus på effektivisering
ute i industrin. Det finns en stor risk att när det blir pressat
med tid och bemanningen är slimmad, så får säkerheten stryka
på foten, därför att leveransen bedöms som viktigare.
Det finns dock, enligt intervjun med IF Metalls ordförande
Marie Nilsson i detta nummer, en avgörande skillnad i
säkerhetsmedvetandet mellan stora och små arbetsgivare, där
de stora företagen har ett tydligt fokus på hållbarhet, vilket
i allra högsta grad även innefattar arbetsmiljön. De kan inte
fuska med denna om de samtidigt vill vara trovärdiga och göra
bra affärer. För de mindre företagen blir det ofta en fråga om
resurser och tid.
En god säkerhetskultur är viktig för att kunna navigera
rätt i olika situationer. Forskaren Marianne Törner betonar
i upptaktsartikeln i detta nummer av WE att företagsledningarna har en avgörande roll när det gäller att skapa en
god säkerhetskultur. Särskilt viktigt är det att de chefer som
befinner sig ute i produktionen är motiverade, eftersom de
dagligen har direktkontakt med medarbetarna och därmed
har stor inverkan på säkerhetsklimatet.
Människor som känner stöd och uppskattning från
sin chef och sin arbetsgrupp utvecklas ofta till
organisatoriska medborgare, det vill säga de
tar ett övergripande ansvar för att saker och
ting ska fungera så bra som möjligt. De
ser vad som behöver göras och försöker se
till att så sker.
Vi behöver, som Marianne Törner
säger, känna mening i det vi gör, känna
oss respekterade av andra och respektera
oss själva. Om arbetet kan ge förutsättningar för detta minskar inte bara risken
för ohälsa, då bidrar arbetet till hälsa.

LENA WIIG
Affärsområdeschef
Arbetsmiljö
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FÖR HÖG SÄKERHET KRÄVS
EN GOD FÖRETAGSKULTUR
För att en god säkerhetskultur ska kunna utvecklas krävs en god företagskultur.
Stödjande organisationer tenderar att ha färre olyckor, bättre teameffektivitet, fler
innovationer och ett högre säkerhetsklimat än de som inte har det. »Vi behöver känna
mening i det vi gör, känna oss respekterade av andra och respektera oss själva. Om arbetet
kan ge förutsättningar för detta minskar inte bara risken för ohälsa, då bidrar arbetet till
hälsa«, säger Marianne Törner, forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborgs universitet.
TE X T: C ARL JOHARD ILLUSTR ATION: MAT TIA S K ÄLL

Intresset för frågor kring säkerhetskultur
och säkerhetsklimat har med viss
branschvariation och olika fokus varit
stort och ökande inom industrin under det
senaste decenniet.
»Inom forskningen gör vi en distinktion
mellan säkerhetskultur och säkerhetsklimat, där säkerhetsklimatet utgör de
synliga effekterna av säkerhetskulturen.
Medlemmarna i en arbetsgrupp observerar
vad som händer och sker i organisationen,
det vill säga vad chefer och arbetskamrater
uttrycker och gör. Utifrån detta skapar
gruppen en gemensam tolkning av vad som
är värderat på arbetsplatsen. Det bidrar till
sociala normer, som vägleder människors
beteenden. Kulturen är djupare och mer
trögrörlig och ändras inte i en handvänd4

ning, men genom att påverka säkerhetsklimatet är det möjligt att påverka kulturen på
längre sikt. Att förändra säkerhetsklimatet
är en viktig del i arbetet med att motarbeta
arbetsolyckor«, säger Marianne Törner,
forskare vid Sahlgrenska akademin på
Göteborgs universitet.
Begreppet säkerhetsklimat definieras
som arbetsgruppens gemensamma
uppfattningar och tolkningar av organisationens policy, procedurer och praktik i
relation till säkerhet. Ett gott säkerhetsklimat bidrar till att individerna tar ansvar
för säkerheten. De tar egna initiativ och
engagerar sig personligen för att skapa
säkerhet. Är säkerhetsklimatet dåligt är
risken stor att man tar genvägar och inte
engagerar sig i säkerhetsfrågor.

»När de anställda inte tar ansvar för
säkerheten kan detta bero på tidsbrist eller
att de inte får någon respons när de tar
upp problem. Om de kvantitativa kraven i
arbetat ökar, så att de anställda inte tycker
sig kunna göra sitt jobb på ett bra sätt,
kan detta leda till att meningsfullheten i
jobbet utarmas. Man känner sig toppstyrd
och exploaterad. På det sättet uppstår
värdekonflikter, som kan vara väldigt
stressande«, säger Marianne Törner.

TVÅ TYPER AV SÄKERHETSBETEENDE
Medarbetarna vill gynna organisationens
mål om de har vettiga arbetsförhållanden,
känner tillit till sin chef och har arbetskrav som går att hantera, goda arbetsresurser och en god gruppsammanhållning.
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Är säkerhet ett viktigt mål, så försöker de
bidra till att nå det. Det brukar då talas
om två olika typer av säkerhetsbeteende –
dels ett regelföljande och dels ett delaktigt
säkerhetsbeteende. Ett regelföljande
säkerhetsbeteende innebär att de anställda följer de säkerhetsinstruktioner
och de regler som finns. I ett delaktigt
säkerhetsbeteende agerar de anställda mer
proaktivt genom att de uppmärksammar
förhållanden, som kan leda till riskfyllda
situationer, och även själva tar initiativ för
att minska riskerna. En person med ett
delaktigt säkerhetsbeteende går utanför
sin strikta yrkesroll och gör det som
behöver göras för att arbetet ska fungera
på ett säkert sätt – för alla.
»Om det finns en stabil och väl
fungerande arbetsgrupp, en närvarande,
stödjande och problemlösande chef, en
arbetsbelastning som ger utrymme för
att lösa problem tillsammans och en
bra psykosocial arbetsmiljö, så gynnas
det delaktiga säkerhetsbeteendet«, säger
Marianne Törner.

LAGOM MYCKET LAGAR OCH REGLER
Lagar, regler, föreskrifter och instruktioner är nödvändiga för att skapa säkra
arbetsplatser, men räcker inte hela vägen.
En god säkerhetskultur är viktigt för att
kunna navigera i olika situationer, eftersom

»Alla har ett
ansvar för
säkerheten, men
initiativet ligger
hos ledningen.«
MARIANNE TÖRNER,
FORSK ARE SAHLGRENSK A AK ADEMIN

instruktioner aldrig kan vara heltäckande.
Den gör det möjligt att agera säkert även i
nya och oförutsedda situationer.
Marianne Törner liknar lagarna,
reglerna och föreskrifterna vid själva
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skelettet för säkerhetsarbetet. Det bidrar
med struktur och stabilitet.
»Men det är omöjligt att skriva
instruktioner för varje tänkbar situation
och fånga upp allt. Det är inte ens möjligt
för de enklaste momenten – det finns
alltid avvikelser. Säkerhetskulturen bidrar
med ett slags säkerhetsgel av mänskligt
beslutsfattande. Fokus bör därför vara
inställt på lagom mycket och bra regler,
som verkligen fungerar. Det effektiviserar,
minskar stress och frustration, minskar
osäkerhet och ’säkrar upp’ nykomlingar
som inte har så mycket erfarenhet att luta
sig mot«, säger Marianne Törner.

MÅLETISKA KONFLIKTER
Vad är det då för faktorer, som påverkar
ett gott eller dåligt säkerhetsklimat?
Chefen, ledningen och andra betydelsefulla personer inom företagen har, som
tidigare nämnts, en avgörande roll att
spela. Att de chefer som befinner sig ute
i produktionen är motiverade för säkerhetsarbetet är särskilt viktigt, eftersom de
dagligen har direktkontakt med medarbetarna och därmed har stor inverkan på
säkerhetsklimatet.
Andra betydelsefulla faktorer är hur
arbetsplatsen organiserar arbetet och vilka
resurser som finns. Ett bra säkerhetsklimat är också beroende av att det finns en
möjlighet att lära av och med varandra.
Väl utformade lokaler, utrustning och
fungerande datorsystem är också viktigt.
»Inom organisationsforskningen har
vi under en tid även intresserat oss för
organisationens förmåga att kunna kombinera de paradoxala krav som kan uppstå
när olika mål, som säkerhet, effektivitet
och innovation, ska förenas. Sådana
målkonflikter kan många gånger upplevas
som väldigt stressande för medarbetarna.
Därför behövs det i varje organisation ett
generellt och grundläggande klimat, som
hjälper människor att hantera komplexa
krav och bidra till att de känner att de
utifrån verksamhetens mål har förtroende
att själva agera proaktivt i olika situationer«, säger Marianne Törner.

EN »TIPPING POINT«
Det är heller inte överraskande att en
allt för långt gående strävan efter ef-

»Det är viktigt att se en organisations säkerhet som
ett resultat av en kultur och en gruppdynamik«, säger
forskare Marianne Törner, forskare vid Sahlgrenska
akademin på Göteborgs Universitet.

fektivisering också kan få konsekvenser
för säkerheten. Omfattande studier av
säkerhet inom svensk sjukvård, som
Marianne Törner varit engagerad i, visar
att det måste finnas tillräckliga resurser
för att klara av ett tillfälligt ökat tryck på
verksamheten.
»Det går inte att, som ofta i dagens
sjukvård, alltid ligga på bristningsgränsen med ökande krav utan ytterligare
personalresurser. Är du stressad jobbar
du helt enkelt dummare. Vårdpersonal
som befinner sig på bristningsgränsen blir
sämre på det mesta - att hantera komplexitet, kunna visa empati och att kunna
fatta väl avvägda beslut«, säger Marianne
Törner och hänvisar till en tysk undersökning från ett stort antal sjukhus, som visar
att det går att öka patientbeläggningen
upp till 92,5 procent utan någon egentlig
försämring av patientsäkerheten.
»Men detta var en ’tipping point’ och
över den siffran ökade dödligheten bland
patienterna markant. Målet för de flesta
svenska sjukhus ligger på över 90 procent
och i verkligheten ligger beläggningen
ofta på över 100 procent«, säger hon och
fortsätter:
»Sådana situationer leder lätt till att
personalens relationella kontrakt med
arbetsgivaren ifrågasätts. Det kontraktet
gör att man tänjer på sig lite extra för att
5
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klara av arbetsbelastningen. För läkare
och annan sjukvårdspersonal är det viktigt
att känna mening i sitt arbete. Om du
upplever att kraven hela tiden ökar, så att
du till slut inte känner att du kan göra ett
bra jobb, så urholkas meningen i arbetet.
Risken är då stor att det relationella
kontraktet bryts. Du känner dig toppstyrd
och exploaterad och vill inte vara med
längre. Du börjar kanske fundera på att
sluta och redan långt innan du faktiskt
slutar övergår det relationella kontraktet
ofta till ett rent transaktionellt kontrakt.
Då blir antagligen lönefrågan särskilt
viktig. Du har också förlorat mycket värde
i organisationen.«

INFÖRSKAFFA EN BILD AV NULÄGET
Ett sätt att börja arbeta med sin säkerhetskultur och sitt säkerhetsklimat är att skaffa
sig en bild av nuläget i den egna organisationen. Marianne Törner tipsar här om

6

Nordic Occupational Safety Climate
Questionnaire (NOSACQ-50), ett enkätinstrument med 50 frågor som tagits fram
genom ett nordiskt samarbete. Verktyget
är gratis att använda och ger en bild av det
egna företagets säkerhetsklimat.
»Det här verktyget är prövat i en mängd
olika branscher och länder och brukar
fungera väl. Genom en sådan undersökning kan man också få en fingervisning
om var bristerna ligger.«
Ett vanligt misstag bland företag, som
vill börja arbeta med sin säkerhetskultur,
är annars att enbart fokusera på de
enskilda medarbetarnas beteenden och attityder. Den som vill ta sitt säkerhetskulturarbete på allvar måste dock börja högst
upp och i första hand syna chefers och
andra betydelsefulla personers beteenden.
»Alla har ett ansvar för säkerheten, men
initiativet ligger hos ledningen. Medarbetarna drar slutsatser kring hur säkerheten

prioriteras utifrån hur ledningen agerar,
inte utifrån vad den säger. Det är viktigt
att det ledningen säger och det den
faktiskt gör överensstämmer. Att säga att
säkerheten är prioriterad, men inte agera
därefter, kan vara direkt kontraproduktivt.
Då kan medarbetarna i stället känna sig
manipulerade, vilket kan få allvarliga konsekvenser för tillit och socialt samspel«,
säger Marianne Törner.
Det är också viktigt med kontinuitet
i chefskapet och att inte ha för hög
omsättning på chefer, eftersom tillit
är viktigt och det tar tid att bygga upp
relationer till personalen.
»Dessutom bör inte cheferna ansvara
för alltför stora enheter. Då blir det
omöjligt att vara på plats. De anställda
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»Är du stressad
jobbar du helt
enkelt dummare.«
MARIANNE TÖRNER,
FORSK ARE SAHLGRENSK A AK ADEMIN

vill ha en närvarande chef, som ser och
kan vara bollplank när det behövs, som
visar engagemang i verksamheten och som
tydligt signalerar att personalens säkerhet
är en viktig fråga.«

TILLIT OCH SOCIALT KAPITAL
Tillit och socialt kapital är också viktigt
för att bidra till inre motivation och
ökat ansvarstagande.

»Vi människor är i grunden sociala
varelser och det är viktigt för oss att känna
att vi tillhör en grupp, är accepterade och
kan samarbeta. Det sociala samspelet sker
inte bara mellan den enskilde och chefen,
utan mellan alla i hela gruppen. Därför är
det viktigt att se en organisations säkerhet
som ett resultat av en kultur och en
gruppdynamik.«
Ett begrepp som på ett bra sätt fångar
upplevelsen av tillit och stöd från organisationen och som därför kan ha stor
betydelse för det delaktiga, medborgerliga
beteendet är »Perceived Organizational
Support« (POS), det vill säga uppfattat
organisatoriskt stöd.
»I korthet handlar det om att de
anställda uppfattar att organisationen bryr
sig om deras välbefinnande och uppskattar deras bidrag till organisationen. I en
organisation, där medarbetarna uppfattar
att man har detta stöd (POS) och där

1 : 2018

man uppfattar att säkerhet verkligen
är en viktig fråga för ledningen, så är
förutsättningarna goda för att ett bra
säkerhetsklimat ska utvecklas.
I vår forskning har vi funnit att arbetsenheter med ett högt POS har färre olyckor,
bättre teameffektivitet, fler innovationer
och ett bättre säkerhetsklimat än grupper
som inte har det«, säger Marianne Törner.

VERKTYG ATT UTVECKLA SÄKERHET
Ett populärt sätt att arbeta med säkerhet
är genom så kallad »BeteendeBaserad
Säkerhet« (BBS). Här handlar det om att
föreskriva hur människor ska bete sig och
genom övervakning och feedback se till
att de också gör så.
»Resultaten - om detta är väl genomfört - blir ofta positiva och snabba.
Problemet är att effekten bara brukar
vara kortlivad. Genom att arbeta med
att utveckla säkerhetsklimatet kan man

7
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En enkel säkerhetskulturmodell

RISKSTYRNING

FÖRSTÅELSE

Vad som finns skrivet om vad
och hur saker ska göras.

nå mer bestående effekter, eftersom det
här handlar om att det utvecklas sociala,
gemensamma normer i arbetsgruppen,
som poängterar det viktiga i att bidra till
säkra arbetsförhållanden. Motivationen
att bete sig säkert kommer då inifrån
individen själv, inte genom att ens
beteende övervakas och belönas eller
bestraffas. Strukturella förändringar och
designförändringar, som bygger bort
säkerhetsrisker, är ju väldigt effektiva,
eftersom de är oberoende av människors
beteende. Att arbeta med flera olika
metoder samtidigt har visat sig vara
effektivast för att förbättra säkerheten«,
säger Marianne Törner.

STÖDJANDE ORGANISATIONER
Bestraffning har i all pedagogisk forskning visat sig vara en ineffektiv metod.
»Om de anställda är rädda för att bli

BETEENDE

Vad man faktiskt gör.

bestraffade rapporterar de inte felaktigheter, som då lever vidare. Det banar
vägen för fler olyckor. En förutsättning för
god rapporteringskultur är att ledningen
reagerar på rapporterna genom snabb
feedback och genom att åtgärda bristerna.
Det ger en bättre säkerhetskultur och
säkrare organisation.«
Människor som känner stöd och uppskattning från sin chef och sin arbetsgrupp
utvecklas ofta till organisatoriska medborgare, det vill säga de tar ett övergripande
ansvar för att saker och ting ska fungera så

bra som möjligt. De ser vad som behöver
göras och försöker se till att så sker.
»En stödjande organisation måste ta sin
utgångspunkt i fundamentala mänskliga
behov och förutsättningar och utgå ifrån
att vi är sociala, samarbetande varelser. Vi
behöver känna mening i det vi gör, känna
oss respekterade av andra och respektera
oss själva. Om arbetet kan ge förutsättningar för detta minskar inte bara risken
för ohälsa, då bidrar arbetet till hälsa«,
slutar Marianne Törner.

01 En bra fysisk arbetsmiljö med väl

06 Öppenhet, bra kommunika-

02 Arbetssituation med arbetskrav

07 Stöttande och

FAKTORER SOM
GYNNAR SÄKERHETEN

03 Tid för återhämtning.

08 Delaktigt beteende.

04 God generell psykosocial

09 Kunskap och förståelse.

Här presenteras tio områden, som visat
sig viktiga för säkerheten på jobbet.

05 Stabil och väl fungerande

10 Ledning som prioriterar

10
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Varför man tror att man gör det.

utformade lokaler, bra utrustning
och fungerande datasystem.

som går att hantera.

arbetsmiljö.

arbetsgrupp.

tion och möjlighet att lära
av och med varandra.

problemlösande chef.

säkerheten.
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Sverige får ny myndighet för

ARBETSMILJÖKUNSKAP
En ny myndighet ser dagens ljus i juni
2018. Då skapas myndigheten för
arbetsmiljökunskap (MynAK), som
ska bidra till att vi får ett hållbarare
arbetsliv med trygga, friska och säkra
arbetsmiljöer.
TE X T: E WA ARVE

Inför starten återstår det en hel del arbete,
som leds av Ewa Ställdal, utredare för
inrättandet av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
Den 1 juni kommer hon i Gävle överlämna en nyckelfärdig myndighet tillsammans med förslag till en verksamhetsplan
för 2018 till myndighetens generaldirektör
och det 20-tal anställda, som rekryteras nu
under våren.

Ewa Ställdal skapar ny myndighet.

Vilka mål finns uppställda?
»Det övergripande målet är att bidra till ett
hållbart arbetsliv, minska risken för utslagning och öka förutsättningarna för omställning och utveckling av friska, säkra och
trygga arbetsmiljöer. Myndigheten ska vara
regeringens expertmyndighet och stärka
Sveriges arbete inom arbetsmiljöområdet
både nationellt och internationellt.

Målet ska nås genom att vara ett nav för
kunskapsförmedling som verkligen kan
nyttiggöras i praktiskt arbetsmiljöarbete.
Myndigheten ska också utvärdera arbetsmiljöpolitiken för att öka träffsäkerheten
i reformer och andra insatser, säkra
kompetensförsörjningen och kunskaper
inom företagshälsovården samt samverka
internationellt för att Sverige ska vara i
fronten vad gäller arbetsmiljöarbete.«
Varför behövs den nya myndigheten?
»Arbetsmiljön har ur flera perspektiv visat
sig vara en allt viktigare förutsättning
för ett hållbart arbetsliv. Det gäller såväl
för individens hälsa som för samhällets
tillväxt. Fler behöver arbeta mer och
längre, samtidigt som arbetslivet måste
möta nya och komplexa utmaningar.
I nuläget finns det inte någon samordnande organisation på arbetsmiljöområdet,
som kan möta dessa utmaningar.
Regeringen har särskilt pekat på
behovet av en oberoende och samlande
organisation, som har ett helhetsperspektiv
och nationellt ansvar för att de bästa
kunskaperna görs tillgängliga, så att
de verkligen kommer till nytta i det
praktiska arbetsmiljöarbetet. Det finns
heller ingen aktör som utvärderar
arbetsmiljöpolitiken, som visar
vilka åtgärder som har positiva
effekter på arbetsmiljön och
vilka åtgärder som bör förändras eller avvecklas.

Särskilt med tanke på utvärderingsuppdraget är det viktigt att säkerställa en
oberoende roll och ställning gentemot
andra aktörer. Kärnuppdraget blir det nationella ansvaret för att sammanställa och
sprida kunskap om arbetsmiljö, men också
för att utvärdera reformer i syfte att öka
träffsäkerheten i arbetsmiljöpolitiken.«
Hur kommer Sveriges anställda kunna
dra nytta av myndighetens arbete?
»Ett stort fokus kommer att läggas på
att få ut och implementera befintliga
kunskaper. Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att utveckla digital
teknik, arbetssätt och metoder för att
effektivare förmedla och sprida trovärdiga,
användbara kunskaper och verktyg, som
stöd i det praktiska arbetsmiljöarbetet.
Jag vill också lyfta fram vikten av att
förebyggande arbetsmiljöarbete måste
integreras bättre i verksamhetsstyrningen i
alla organisationer och myndigheter.
Det kommer att handla om att hantera
krav på nya arbetssätt, nya lednings- och
organisationsformer och nya kompetenser
till följd av omvälvande teknologier,
globalisering, demografi, migration,
mångfald och jämställdhet.«

MYNDIGHETEN FÖR
ARBETSMILJÖKUNSKAP
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Ett växande

NÄTVERK
Säkerhetskulturnätverket bildades
2013 genom stöd från Å-forsk, Ångpanneföreningens forskningsstiftelse.
Det är en växande branschöverskridande förening som sprider kunskap
om säkerhetskultur och erbjuder
erfarenhetsutbyte kring arbetsmiljöoch riskfrågor inom hela den svenska
industrin. Ordförande för föreningen är
Lotta Peacock.
TE X T: E WA ARVE

Vilken är nätverkets viktigaste uppgift?
»Att dela med sig av både forskning och
praktisk erfarenhet kring olika perspektiv
på vad säkerhetskultur och arbetsmiljö
kan vara och hur vi kan hantera dessa
områden med olika tillvägagångssätt. Vi
vill också erbjuda möjlighet till branschöverskridande möten och erfarenhetsutbyte mellan personer, som på något
sätt jobbar med eller är intresserade av
arbetsmiljö, risk och säkerhetsfrågor.«

Eftersom ett syfte med föreningen är att
kunna mötas över branschgränserna på ett
sätt som normalt inte görs, vill vi gärna
få med fler medlemmar från ännu fler
branscher. Ju fler medlemmar vi är, desto
större budget har vi tillgång till och detta
öppnar för fler möjligheter att gynna våra
medlemmar och föreningens syfte. På lite
sikt hoppas jag också att vi som förening
än mer aktivt kommer att kunna vara med
och driva utvecklingen inom säkerhetskulturområdet genom vår samlade kunskap
och erfarenhet.«
Vilka är era viktigaste utmaningar
»En utmaning som finns hela tiden är att
fortsätta arrangera aktiviteter över hela
landet. En annan utmaning är att även
locka till oss personer, som själva kanske
inte direkt jobbar med hälsa, säkerhet och
arbetsmiljö, men som har befogenhet att
fatta beslut om sådant som i slutändan berör
säkerhets- och riskfrågor inom en organisation. Säkerhetskultur handlar ju mycket om
ledarskap, värderingar och beteenden.«

Vilka kan bli medlemmar?
»Alla privata och offentligt ägda
organisationer, som är intresserade
av säkerhetskultur, arbetsmiljö och
komplexiteten med människa-teknikorganisation är varmt välkomna att bli
medlemmar. Ett medlemskap gäller för
alla organisationens anställda. I många
av våra arrangemang bidrar våra egna
medlemmar med att öppet och generöst
dela med sig av kunskaper, erfarenheter
och utmaningar kopplat till säkerhetskultur och arbetsmiljöfrågor.«

Lotta Peacock, ordförande för
Säkerhetskulturnätverket.

Hur finansierar ni er verksamhet?
»Det sker med hjälp av våra medlemmar,
som betalar en årlig föreningsavgift
baserad på medlemsorganisationens storlek.
Många av våra arrangemang är även öppna
för icke-medlemmar, som då betalar en
deltagaravgift per person och tillfälle.

FOTO: SHU T TERS TOCK
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HELT NYA INSIKTER OM
RISKER MED EL
SSG har tagit fram SSG 4510 – Vägledning för hantering av ljusbågsrisker, för
att minska risken för olyckor i samband med ljusbågar. Vägledningen ger
förslag på konkreta åtgärder om hur
man skyddar sig och gör arbetsmiljön
säkrare inom elområdet.
TE X T: C ARL JOHARD
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På elområdet brukar det talas om att det
finns två elrisker.
»Den ena är beröringsspänningen och
risken för att få en elstöt, som vi under en
lång tid har fokuserat på. Det har lett till
att vardagsmiljön och arbetsmiljön idag
är ganska säker. Den andra risken är just
ljusbågskonsekvenser, där kunskaperna
och medvetenheten tidigare inte har varit
lika stor«, säger Tomas Kristensson, senior
advisor på SSG.
En ljusbåge i en elanläggning kan ge
allvarliga skador och i värsta fall leda till
döden. Mellan år 2000 och 2015 inträffade
i Sverige cirka 200 ljusbågsolyckor som
ledde till sjukdagar, där en hade dödlig
utgång. Förutom mänskligt lidande finns
risken för stor ekonomisk skada i form av
sjukskrivningar, skador på egendom och
produktionsstopp.
Den nyutgivna vägledningen SSG 4510
vänder sig till anläggningsägare, arbetsgivare och elektriker och hjälper dem att
bättre medvetandegöra risknivån kring
ljusbågar, och hur elektrikerna på bästa
sätt kan skydda sig.
»SSG 4510 innehåller också grundläggande definitioner och förklaringar om
ljusbågen samt en beskrivning av vilka
krav som behöver vara uppfyllda för att
elarbete ska kunna utföras på ett säkrare
sätt. Det här är en unik vägledning och
det finns inget motsvarande i Europa«,
säger Tomas Kristensson.

NYA SKYDDSKLÄDER
I arbetet med att ta fram SSG4510 har
arbetsgruppen gått till grunden och
studerat hur en brännskada uppstår och
vilken energinivå som krävs.
»Huden tillåter inte mycket energi. När
en spisplatta är lite varm, så hinner du ta
bort handen, är den het så hinner du få en
brännskada innan du hinner rycka bort
handen.
Vi har under vårt arbete kommit fram
till att du måste skydda huden genom
att precis som vid kyla klä dig i lager på
lager. Därför får du bättre skydd med
flera klädeslager än ett lager«, säger
Tomas Kristensson.
Denna kunskap har fått flera av
skyddsklädestillverkarna att snabbt
reagera och göra nya tester och därefter
lansera nya och bättre skyddsklädesplagg
och skyddshandskar.

BRYTA TIDIGARE
En annan erfarenhet av SSG4510 är att elektrikerna måste bryta strömmen tidigare.
»Det går faktiskt att räkna fram hur
stor den aktuella energinivån
är för en ljusbåge vid
varje ställverk och

apparatskåp och som anläggningsägare
har du enligt lagstiftningen en skyldighet
att informera om detta. När elektrikern
kommer till ett ställverk så kan han direkt
utifrån tillgänglig information avgöra
huruvida den egna personliga skyddsutrustningen (PPE) klarar energinivån
för elarbetet. Gör den inte det, så måste
han eller hon arbeta utan spänning och
frånskilja, prova och blockera. Vi har nu
lärt oss att ta bort risken gebnom att bryta
strömmen i ett mycket tidigare skede
jämfört med vad vi har gjort tidigare.
Många jobbar idag för länge med
spänningen på.«
En annan säkerhetsåtgärd är att ta med
sig ytterligare en person.
»Om en elektriker av säkerhetsskäl
stänger dörren, så är det många gånger
ingen annan som har nyckel in till ställverket. Då kan det ta en evig tid för att
öppna dörren vid en olycka. Därför vill
många elektriker ha en person utbildad i
livräddning med inriktning mot elskada
och larm med sig i ställverket om det
händer något«, slutar Tomas Kristensson.
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DETTA ÄR
SÄKERHETSKULTUR
»Många upplever arbetet med säkerhetskultur som lite flummigt, men jag tror det mest handlar
om okunskap och otillräckliga verktyg. Det gäller att göra det så konkret och praktiskt som möjligt.
Det finns idag många bra och praktiska exempel på arbetssätt och metoder för att mäta och
utveckla säkerhetskulturen på våra arbetsplatser«, säger Solfrid Nilsen på Arbetsmiljöverket.
TE X T: C ARL JOHARD
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Vad är säkerhetskultur?
»Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som
chefer och anställda har om förhållandet
till säkerhet och arbetsmiljö. Säkerhetskulturen har alltså stor betydelse för hur
man arbetar. Det som kännetecknar en
god säkerhetskultur på en arbetsplats är
att ledningen prioriterar och hanterar
säkerhetsfrågor på alla nivåer i
verksamheten och att de är
en del av kulturen.«

Hur arbetar Arbetsmiljöverket med
säkerhetskultur?
»När vi är ute på inspektioner ställer
vi frågor om säkerheten och hur man
jobbar med säkerhet. Det jag i samband
med detta har märkt är att företag och
myndigheter verkligen har tagit till sig
begreppet säkerhetskultur.
Nu börjar det istället talas allt mer om
organisationsfrågor, organisationskultur
och hur organisationen påverkar arbetsmiljön. Det finns en önskan att lyfta fram
de bakomliggande orsakerna till ohälsa
och olyckor i syfte att kunna jobba mer
systematiskt kring dessa frågor.
Den nya föreskriften om organisatorisk
och sociala arbetsmiljö har givetvis också
bidragit till detta.«
Hur skapar man en säker arbetsplats?
»För att skapa en hälsosam och säker
arbetsplats gäller det att tekniken och
den fysiska arbetsmiljön är utformad och
anpassad efter användarna och man måste
även ta hänsyn till det mänskliga beteendet. Arbetsmiljön påverkas naturligtvis
även av hur man organiserar och leder
verksamheten. Arbetsledningen har därför
en stor och viktig roll när det gäller att föra
ut och förankra säkerhetstänkandet till sina
medarbetare. En bonus är dessutom att
en verksamhet som är hälsosam och säker
även är en effektiv verksamhet.«

12
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SAMBANDET MELLAN
MÄNNISKA, TEKNIK
OCH ORGANISATION
En olycka beror mycket sällan

20%

av olyckorna beror
på fel på utrustning.

80%

av olyckorna beror
på mänskliga fel.

på en enskild faktor. De flesta
olyckor inträffar på grund av
brister i samspelet mellan
mänskliga, teknologiska och
organisatoriska faktorer.

30%

av olyckorna beror på
fel på grund av individen.

70%

av olyckorna beror på fel
på grund av organisationen.
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TVÅ MÄTVERKTYG
SOM TAR TEMPEN
PÅ FÖRETAGETS
ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljöverket har tagit fram ett enkätverktyg, där du snabbt får ett kvitto på hur
det står till med säkerheten på din egen
arbetsplats. Dessutom får du reda på vad
som bör förbättra, och hur du kan gå tillväga.
Enkäten ger organisationen indikationer på

Källa: Arbetsmiljöverket.

starka och svaga områden och det går också
att göra eftermätningar för att följa upp
åtgärdernas effekt. Enkäten går att använda
både för engelsk- och svenskspråkiga personer.
Bäst resultat får man om man utser en
ansvarig grupp, som administrerar enkät-

Hur ska detta gå till i praktiken?
»Det är lätt att fokusera på tekniska
säkerhetslösningar, men när vi börjar tala
om organisationen och hur den förhåller
sig till säkerhet och arbetsmiljö tycker
många att det blir diffust, flummigt
och svårare. Jag tror det handlar mycket
om att skapa en förståelse för helheten,
människa-teknik-organisation, och hur
delarna samverkar. Därför har vi på
Arbetsmiljöverket tagit fram flera verktyg
och stöd. Branschorganisationerna har
också varit duktiga på att utveckla stöd
inom området.
Det handlar om att göra det så
konkret som möjligt. Det finns många
olika praktiska exempel på arbetssätt
och metoder för att mäta och utveckla
säkerhetskulturen i form av oberoende
utvärderingar, självutvärderingar, enkäter,
intervjuer, uppföljning av rapporterade
avvikelser, observationer och besök i
verksamheten, granskning och analyser av
dokumentation, statistik och olika data.
Jag är en stor anhängare av att konkretisera frågorna och diskutera dem i verksamheten. Alla försök är bra försök, bara
man visar en vilja och tar tag i frågorna
och gör något åt problemen.«

verktyget. Gruppen bör bestå av både chefer
och medarbetare. Enkätverktyget går att
använda för systematiska undersökningar av
arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen.
Enkäten mäter säkerhetskulturen inom
sju områden:
1. Ledningens säkerhetsengagemang
och säkerhetsförmåga.
2. Ledningens involvering av
medarbetarna i säkerhetsfrågor.
3. Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor.
Solfrid Nilsen, Arbetsmiljöverket.

»Att bryta mot
gruppnormer
kostar mer
än att bryta
mot formella
regler.«

4. Medarbetarnas engagemang
i säkerhetsarbetet.
5. Medarbetarnas prioritering av
säkerhet och grad av riskacceptans.
6. Medarbetarnas upplärning
och kommunikation.
7. Medarbetarnas förtroende för
säkerhetssystemets effektivitet.

SOLFRID NIL SEN, ARBETSMIL JÖVERKET
13
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En säker

LEDNING
Med hjälp av en effektivare rapportering, ett engagerat ledarskap och
ett fungerande bonussystem har
NCC lyckats förändra företags- och
säkerhetskulturen i en ur säkerhetssynpunkt historiskt sett mycket
utsatt bransch.
TE X T: C ARL JOHARD
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För byggkoncernen NCCs ledning är
säkerhetskulturen tillsammans med alla
övriga frågor, som berör organisatorisk
och social arbetsmiljö, en mycket viktig
del av företagskulturen.
»Vi försöker arbeta mer integrerat.
Vi talar hellre om ledarskap, om att
agera som föredöme och om hur viktiga
säkerhetsfrågor och arbetsmiljö är för
att uppnå en god företagskultur«, säger
Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på
NCC Construction Sweden.
NCC har länge arbetat fokuserat med
säkerhetskultur, attityder och beteenden.
»För oss handlar säkerhetskulturen
om att komma åt felaktiga tänkesätt och
beteenden bland våra yrkesarbetare. Och
de som sätter standarden på våra arbetsplatser är ledningen, som genom att agera
som föredömen vrider säkerhetskulturen
i rätt riktning. Sedan sex år tillbaka har
vi initierat ett säkerhetskulturprogram,
som vi har delat upp i två delar – en som
är riktad mot produktion med fokus
på olyckor och felaktiga beteenden och
14

en som är inriktad mot ledningen. Vi
försöker därigenom skapa tryck både
underifrån och ovanifrån«, säger
Lars-Gunnar Larsson.
Att förändra en säkerhetskultur är ett
mödosamt arbete och tar lång tid.
»I en komplex bransch, som byggbranschen, är fem år en rimlig tidshorisont.
Företag som vill nå resultat måste arbeta
med konsekvenshantering och vara
tydliga med att det blir varningar och
konsekvenser för de som bryter mot regler
och rutiner. Det kan vara tufft för ledning,
chefer och produktionspersonal, men det
är en fas som vi måste passera. Men när en
kultur väl har vänt så sitter den i väggarna
och då har du ett försprång gentemot
andra företag och kan arbeta ännu mer
med positiva förstärkningar. Lyckas du ger
det dessutom ett garanterat utslag i olycksstatistiken«, säger Lars-Gunnar Larsson.

LEDNINGENS ENGAGEMANG
Lars-Gunnar Larsson ser det som helt
avgörande att sätta press på ledarskapet.
»Det har visat sig att de som har kastat
sig direkt in för att korrigera beteenden i
produktion - utan att ha fått med sig ledningen – med bra arbete och lite envishet
kan uppnå ett bra resultat det första och
det andra året, medan de ofta är tillbaka
på ruta noll igen det fjärde året.«
På NCC har ett engagerat ledarskap
varit en förutsättning för att kunna
cementera säkerhetstänkandet och vrida
säkerhetskulturen i rätt riktning.
»Tidigare när högre chefer kom ut på en

DETTA ÄR NCC
NCC är ett av Sveriges och norra Europas
ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med en omsättning på 58 miljarder
kronor och 18 500 anställda. Med Norden
som hemmamarknad är koncernen verksamt inom hela värdekedjan – utveckling
och byggnation av bostäder, kommersiella
fastigheter, industrilokaler och offentliga
byggnader, vägar och anläggningar samt
övrig infrastruktur. NCC erbjuder även
insatsvaror för byggproduktion samt
ansvarar för beläggning och vägservice.

byggarbetsplats förklarade de att de tyckte
att detta med säkerhet var platschefens
sak. Nu efter att vi har vi lagt upp ett nytt
system, där alla chefer måste göra minst
fem arbetsmiljöuppföljningar per år, så är
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Det har blivit ett ordentligt tryck på arbetsmiuljöarbetet genom hela NCC:s organisation.

säkerheten i fokus på ett helt annat sätt. Vi
har också fått in arbetsmiljö högst upp på
agendan från högsta ledning och styrelse
och vidare genom hela organisationen.
Vid varje koncernlednings- och styrelsemöte finns arbetsmiljö med på agendan. I
koncernledningen sker det med mig som
föredragande. Och det ägnas då också
mycket tid åt diskussioner och redovisning
kring säkerhet. Det sänder otroligt starka
signaler ut i organisationen och bidrar
internt till ett extra intresse för de här

frågorna. Allt detta har medfört att det
blivit ett ordentligt tryck på arbetsmiljöarbetet genom hela organisationen«, säger
Lars-Gunnar Larsson.
Viktiga bidragande faktorer har,
förutom chefernas engagemang, även
varit ett fungerande bonussystem. NCC
var det första börsnoterade företaget som
på bolagsstämman beslutade om en stor
bonusdel för styrelse till koncernledning
kopplad till säkerhet, olycksstatistik och
chefernas arbetsmiljöuppföljningar.

TRYCK UNDERIFRÅN

Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.

I produktionen använder sig NCC av
olika verktyg och instrument för att öka
säkerhetstrycket underifrån. Ett sådant är
rätten till att ta »timeout«.
»Vi har gett alla våra skyddsombud rätt
att stoppa produktionen och alla anställda
har dessutom rätt att ta en ’timeout’ om de
på något sätt känner sig otrygga när det
gäller säkerheten. Vi använder oss av ordet
’timeout’ för att se det som en process. Vi

vill fortsätta produktionen - men i säkert
tillstånd. Under denna ’timeout’ görs
korrigerande åtgärder, varefter produktionen fortsätter i säkert tillstånd«, säger
Lars-Gunnar Larsson.
NCC försöker också stötta och hjälpa
mellanchefsledet, det vill säga det chefsled
som ligger närmast ovanför produktion, som platschefer, projektchefer och
produktionschefer, i arbetet med att
driva arbetsplatsens säkerhetskultur i rätt
riktning.
»Vi försöker även fånga vilka enheter
som har en väldigt bra säkerhetskultur
och vilka som inte har det för att visa på
goda föredömen och hjälpa de som mer
koncentrerat behöver stöd«, säger
Lars-Gunnar Larsson.

VISUALISERING OCH TYST BOK
Ett särskilt område är underentreprenörerna, som ofta talar olika språk. Här
jobbar NCC mycket med kortfilmer för
visualisering och den »Tysta boken«.
15
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»Arbetsmiljön
måste få kosta
pengar.«
L ARS-GUNNAR L ARSSON, NCC

gripande rapporterings- och analyssystem
Synergi, som sedan ett år tillbaka används
inom hela NCC.
»Vi har nu även byggt upp verktyget
för att stödja produktionspersonalen, som
kan säga ifrån om de inte är nöjda. Vi når
höga rapporteringstal och de analytiska
möjligheterna är fantastiska. Vi rapporter
olyckor och tillbud och även positiva
observationer. Systemet hjälper oss också
till en bättre rotorsakskultur. På våra
produktionsarbetsplatser använder vi en
enklare rotorsaksmetodik med ’fem gånger
varför’, som är implementerad överallt«,
säger Lars-Gunnar Larsson.

OMTAG MOT NOLLVISIONEN

»När en kultur väl har vänt så sitter den i väggarna«, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.

»Tysta boken« är en blädderbok framför
allt för utländsk personal med bara bilder
utan text, som visar på bra och dåliga
exempel när det gäller säkerhet. Den
ryms lätt i fickan och är enkel och mycket
pedagogisk.
»Boken har visat sig vara lika uppskattad och användbar för vår egen personal.
Den fungerar på alla byggarbetsplatser, i
alla länder. Att visualisera säkra arbetsmoment med bilder istället för med text
har visat sig vara väldigt effektivt«, säger
Lars-Gunnar Larsson.

16

Dessutom försöker NCC styra språksituationen.
»Vi ställer krav på engelska. Kommer
det exempelvis in tre polska eller tjeckiska
arbetare, så måste en av dem kunna tala
och förstå engelska. Många av våra utländska entreprenörer är de som snabbast
rättar in sig i ledet efter våra rutiner.«

KONCERNÖVERGRIPANDE
ANALYSSYSTEM
Ett stort stöd har ledningen och produktionen dessutom av Veritas koncernöver-

NCC har en nollvision när det gäller
arbetsplatsolyckor och nolltolerans mot
att inte följa säkerhetsreglerna och sedan
2011 har antalet olyckor reducerats med 50
procent.
»Tyvärr har det planat ut lite under det
senaste året och här sitter vi just nu och
diskuterar med koncernledningen hur vi
ska ta ett omtag för att komma till rätta
med attityder och beteenden. Vi kommer
här att försöka jobba i ett bredare perspektiv med fokus på just företagskulturen.«
Lars-Gunnar Larsson avslutar med att
poängtera att det är fel att se ett motsatsförhållande mellan lönsamhet och god
arbetsmiljö.
»Arbetsmiljön måste få kosta pengar.
Arbetsmiljösatsningarna ger störst resultat
när insatserna sätts in i ett så tidigt skede
som möjligt. Dels är det kostnadseffektivt
och skapar bättre förutsättningar för
effektiv produktion, dels minskar produktionsstörningarna. Projekt som har bra
struktur, klarar av sina milstolpar och når
lönsamhet har ofta även bra arbetsmiljö.«

PROFILEN |
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PROFILEN

SÄKERHETEN
SITTER I
RYGGMÄRGEN
PÅ MIG
»Att skapa en bra och säker arbetsmiljö och en
god säkerhets- och organisationskultur upplever
jag som en av mina viktigaste och mest centrala
utmaningar«, säger BillerudKorsnäs nye VD och
koncernchef Petra Einarsson i denna intervju.
TE X T: C ARL JOHARD
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Vilken är din syn på god säkerhetskultur, liksom god företags- och
organisationskultur?
»Säkerhet handlar om mer än att bara
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Det är viktigt att hela tiden ta tempen på
företaget genom att värdera hur duktig
verksamheten är på att arbeta med säkerhet proaktivt, metodiskt och systematiskt.
Ur ett ledarskapsperspektiv fungerar ett
brinnande fokus på säkerhetsfrågorna som
en plog för att förbättra hela företaget.
Om du hela tiden utgår från tron på att
alla olyckor kan förebyggas, så utmanas
metodiken i ledarskapet. Du får ledare
som verkligen tror på att det är möjligt
att metodiskt förebygga alla olyckor med
hjälp av rotorsaks- och konsekvensanalyser. Sådana ledare blir med automatik
också duktiga på kvalitetsförbättrande
åtgärder och på jämställdhetsfrågor.«

Ett ständigt fokus på säkerheten – det
sitter i ryggmärgen på mig.«
Känner du att BillerudKorsnäs har tillräckligt stort fokus på säkerheten idag?
»Ja, säkerhetsfrågorna är absolut prioriterade här. Statistiskt var 2017 ett bra
säkerhetsår för BillerudKorsnäs. Det var
det bästa säkerhetsåret någonsin med
lägsta antalet olyckor. Alla inom organisationen tar frågan på högsta allvar.«
Vilka prioriteringar och utmaningar när det
gäller att fortsätta byggandet av en god
företags- och säkerhetskultur ser du och har
du för BillerudKorsnäs?
»Jag upplever att BillerudKorsnäs redan
har ett väletablerat och inarbetat säkerhetsabete med tydliga regelverk ute på
produktionsorterna.
För att verkligen förebygga alla olyckor

såväl ledarskap som till företagskultur
och kundernas önskemål och krav är två
bärande delar, som jag tycker är viktigt att
fokusera på redan från början.«
Arbetar ni med en nollvision när det gäller
antalet olyckor?
»Ja, vi har en nollvision och den är i allra
högsta grad levande, framför allt inom
produktionen. Vår utmaning närmast blir
att se till att nollvisionen även blir koncernövergripande och en av de viktigaste
KPI:erna, som berör alla anställda. Att vi
bryr oss om varandra på våra arbetsplatser
– det är en hygienfråga. Ytterst är det varje
anställds ansvar att borga för en säker
arbetsmiljö.
Vi har haft en del produktionsstörningar under de senaste åren. Men även där
och då ska vi ha en mentalitet hos alla i
företaget att alla olyckor kan förebyggas.«

»Att vi bryr oss om varandra
på våra arbetsplatser – det
är en hygienfråga.«
PETRA EINARSSON, VD BILLERUDKORSNÄS

Hur har du praktiskt och konkret arbetat
med dessa frågor på Sandvik?
»I slutändan kokar allt ner till att det är
ledskapet som är avgörande. I företag
som bedriver ett effektivt säkerhetsarbete
finns det alltid duktiga ledare. Det är den
lärdomen jag tar med mig från mina tidigare arbetsplatser. Säkerhetsarbetet utgår
väldigt mycket från ett bra ledarskap och
det är cheferna som formar ledarskapskulturen för hela företaget. Alla olyckor kan
förebyggas oavsett rotorsaker. Att skapa en
organisation som kan ta ansvar – det är ett
tankesätt som har format mig som ledare
under alla år på Sandvik och som jag också
tar med mig till BillerudKorsnäs.
18

och ha en säker arbetsmiljö är det en
absolut förutsättning att det finns en
företagskultur, som på riktigt sätter
säkerheten först. En sak som hjälper till är
också att ha en koncernchef som är en god
förebild och som kravställer när det gäller
säkerhet och som belönar bra beteenden.
Min roll ser jag som att ännu tydligare
adressera frågan om en god koncerngemensam företags- och säkerhetskultur, där
vi alla anställda strävar efter att förebygga
alla olyckor.
Annars har jag tillbringat mina första
sex veckor på BillerudKorsnäs med att
besöka produktionsenheter och lyssna till
vad kunderna säger. Säkerhet kopplat till

Finns det egentligen inte en
motsättning mellan krav på
ökad effektivitet och höjd
säkerhet?
»Nej, säkerheten går alltid
först. Alla i företaget måste
känna sig trygga med att
i alla fattade beslut går en
allvarlig säkerhetsbrist alltid
före produktiviteten. Jag
har aldrig varit med om att
detta varit något motstridigt. Däremot är det min
erfarenhet att ett metodiskt
arbetssätt med scenarioplanering oftast
leder till färre produktionsstörningar,
till ett proaktivt arbetssätt och till en
arbetsmiljö, som är bra och hälsosam för
alla anställda.«
Hur ser du på belöning av ledarskapet för ett
väl utfört säkerhetsarbete?
»Det beror på hur bonussystemet
utformas. Arbetsgivare och fack har en
gemensam målsättning när det gäller
säkerhet och arbetsmiljö. Ingen vill att
någon skadar sig på jobbet. Ibland kan det
därför bli kontraproduktivt med bonus
till ledarskapet kopplat till säkerheten.
En personlig ekonomisk belöning utifrån
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»Det är vi
som uppfinner
morgondagens
material.«
PETRA EINARSSON, VD BILLERUDKORSNÄ S

antalet olyckor med frånvaro leder lätt till
en onödig komplikation i diskussionerna
med facken. Det kan skapa onödiga
misstankar om att cheferna tjänar pengar
på att vissa KPI:er undangöms eller tas
bort. Ett bra ledarskap behöver ingen
säkerhetsbonus. En säker arbetsplats är en
basal hygienfråga och en självklarhet och
bör därför inte belönas.«
Hur ser du på IF Metalls larm om sexuella
trakasserier inom industrin?
»Detta känner jag väl till. Resultaten
från den här enkäten som IF Metall har
gjort är totalt oacceptabla. Jag har varit
ordförande för Industriarbetsgivarna och
vi arbetar tillsammans med IF Metall
för att säkerställa att det inte fortsätter
att vara på det här sättet. Arbetsgivarorganisationerna och facken tar den här
frågan på största allvar och vi agerar nu
gemensamt för att komma till rätta med
problemen. Det finns många problem
kvar, men jag tycker #metoo-kampanjen
har varit bra genom att de här frågorna
kommer upp till ytan och därmed bidrar
till att jämställdhetsarbetet tar ett stort
steg framåt.«
Vad var det som lockade när du nu valde att
lämna Sandvik och axla VD-ansvaret för
BillerudKorsnäs?
»Jag tycker att svensk basindustri är
fantastisk. Det som är unikt med Sverige
är att vi sedan flera hundra år tillbaka har
utvecklat en världsledande stålindustri,
gruvnäring och skogsindustri, där vi
innovativt ligger i framkant. Det är vi som
uppfinner morgondagens material. Just
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innovation och att jobba med innovativa
lösningar för framtiden, det är väldigt
roligt och det har jag genom åren fått göra
mycket på Sandvik. Den utmaningen och
de förutsättningarna att på riktigt göra
skillnad finns också på BillerudKorsnäs.
Det är dessutom en spännande utmaning och personligt utvecklande att
vara koncernchef för ett börsföretag och
därmed ha ett mycket större ansvar än för
ett affärsområde.«
Vilka är de största utmaningarna för
BillerudKorsnäs när det gäller arbetet
med hållbarhet, effektivisering och
digitalisering?
»Först och främst - att skapa en bra och
säker arbetsmiljö och en god säkerhetsoch organisationskultur upplever jag som
en av mina viktigaste och mest centrala
utmaningar.
Samtidigt har vi några saker att komma
till rätta med här och nu. Vi har ett stort
projekt där vi bygger en ny kartongfabrik
i Gruvön, som ska tas i drift i mars nästa
år. Vi måste där se till att vi levererar det
vi ska och förväntas göra. Samtidigt har vi
vinstvarnat baserat på den senaste tidens
produktionsstörningar.
Med ett större fokus på hygien, global
befolkningstillväxt, näthandel, växande
plastföroreningar och en ökad digitalisering, så har den hållbara pappersförpackningen framtiden för sig. Digitaliseringen
tillför och möjliggör nya spännande och
kittlande utvecklingsmöjligheter, som
verkligen ställer krav på förpackningarna.
Jag känner en väldig tillförsikt inför
förpackningens betydelse i framtiden och
inför den roll BillerudKorsnäs kan komma
att spela där. Vi är mycket bra positionerade inför denna spännande framtid.«

PETRA EINARSSON
Ålder: 50 år.
Utbildning: Civilekonom Managerial
economics vid Uppsala Universitet.
Bakgrund: CFO Sandvik Materials
Technology 2003-2006, Chef produktområde Strip och Tube på Sandvik
Materials technology 2006-2013,
VD för Sandvik Materials Technology
2013-2017, VD och koncernchef för
BillerudKorsnäs från januari 2018.
Bor: Torsåker, utanför Sandviken
och i Stockholm.
Familj: Maken Erland, döttrarna
Julia och Fanny, 20 och 17 år.
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SCA Timber har genomgått en omfattande omdaning.
Produktionen har moderniserats och effektiviserats och stora
ansträngningar har lagts ned på att förbättra förädlingsgrad och kunderbjudanden. Samtidigt har ett mycket ambitiöst program initierats under
de senaste två åren för att i grunden förändra säkerhetskulturen och få
ned antalet arbetsolyckor till noll i en i övrigt mycket utsatt bransch.
TE X T: C ARL JOHARD
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Hösten 2015 konstaterade SCAs ledning
att koncernen inte var tillräckligt bra
på säkerhet. Säkerhetstänkandet måste
bli bättre och hamna högst uppe på
ledningsgruppernas agendor. SCA tillsatte
en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram
ett förslag på handlingsprogram för att
förbättra säkerhetskulturen och minska
antalet arbetsolyckor.
Handlingsprogrammet fick namnet
Zero.
»Vår vision är att ingen ska skada sig
på arbetet och ett första delmål är att
halvera antalet olycksfall med frånvaro
till 2018 jämfört med utfallet 2014. För att
åstadkomma detta måste vi måna om allas
säkerhet genom att själva förändra vårt
beteende och genom att vara förebilder för
varandra. Alla måste ge arbetet med hälsa
och säkerhet högsta prioritet och engagera
sig och ta ansvar för utvecklingen av vår
gemensamma säkerhetskultur«, säger
20

Magnus Karlsson, Safety and Security
Manager på SCA Timber och tidigare
bland annat sågverkschef på SCA Rundvik
och platschef för AkzoNobel i Alby.
SCAs Toolbox
För att klara av förändringsarbetet har
SCA initierat flera delprojekt, varav ett
är att ta fram en egen handbok, som de
kallar Toolbox.
»Handboken, som har ett starkt stöd
från högsta ledningen, består av tolv
kapitelområden, där varje kapitel har en
övergripande instruktion som beskriver
våra interna kravnivåer och presenterar
olika verktyg, som ska vara vägledande i
arbetet med Zero.«
Ledningens engagemang
Det första avsnittet handlar just om
ledningens ansvar och engagemang.
»En grundläggande förutsättning för att

»Nollvisionen
är fullt möjlig
att uppnå.«
MAGNUS K ARL SSON, SC A TIMBER

vi ska lyckas är att våra chefer och ledare
är involverade i skydds- och säkerhetsarbetet. De måste själva driva de frågorna,
engagera sina medarbetare och sätta
tydliga mål«, säger Magnus Karlsson.
Något som alltid måste vara självklart
är att arbetsmiljön alltid ska vara första
punkt på mötesdagordningarna. Inom
varje division och enhet ska det dessutom
finnas ett program eller en handlingsplan
med tidsatta aktiviteter när det gäller
hälsa och säkerhet.
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DETTA ÄR SCA TIMBER
SCA Timber har fem sågverk och sju vidareförädlingsenheter i Sverige, Frankrike och England. Där
ingår även målning och ytbehandling av paneler.
Under de senaste 20 åren har SCA Timber
genomgått en omfattande omdaning.
Produktionsanläggningarna har moderniserats
och effektiviserats och stora ansträngningar har
lagts ned på att förbättra förädlingsgrad och
kunderbjudanden.
Ett av företagets viktigaste strategival var att
för tio år sedan fokusera på byggvaruhandeln,
som är en stor mottagare av trävaror, särskilt i
utvecklade länder. SCA Timber är idag ledande
leverantör av trävaror till byggvaruhandeln i
Europa. I Sverige säljs exempelvis hälften av alla
trävaror via byggvaruhandeln.

»Syftet med planen är att öka motivationen hos medarbetare och ledare, nå
uppsatta mål och se till att vi lever upp
till gällande lagkrav och våra egna interna
krav«, säger Magnus Karlsson.
Programmet ska sedan följas upp
regelbundet, revideras årligen och vara
kommunicerat ut i organisationen. Divisions- och enhetsledningen ska säkerställa
resurser för införande och underhåll av
detta program och chefen eller dennes
ställföreträdare ska personligen besöka
enheten vid allvarliga olycksfall och
tillbud.
»På varje enhet ska en representant för
divisionsledningen delta minst en gång
per år på skyddsrond eller säkerhetsvandring. Ledningen ska genom sitt agerande
vara ett föredöme, vara synlig och föra
en aktiv och konstruktiv dialog när det
gäller arbetsmiljörelaterade frågor«, säger
Magnus Karlsson.

Livräddande rutiner
Nästa kapitel i handboken handlar om
kritiska och livräddande rutiner.
»Vi fastställer här minimikrav ur
företagets perspektiv. Det handlar om

»Jag vet jag att vi är ute på en mycket bra säkerhetsresa«, säger Magnus Karlsson, Safety and Security
Manager på SCA Timber.

olika riskmoment när det gäller arbetstillstånd, bryt och lås, personlig skyddsutrustning, arbete på höjd, inträde i slutna
utrymmen, maskinskydd, droger på
arbetsplatsen, trafiksäkerhet, systematiskt
brandskyddsarbete, ensamarbete samt
entreprenörer och samordningsansvar.
Bland annat ställer vi krav på att samtliga entreprenörer ska ha genomfört en
interaktiv säkerhetsutbildning, som SSG
Entre grundutbildning eller motsvarande.
Mycket av allt detta hade vi på plats redan
tidigare, men en del har varit helt nytt för
oss«, säger Magnus Karlsson.
Organisation och samverkan
Andra delar i verktygslådan handlar om
att skapa en fungerande säkerhetsorganisation och samverkan mellan olika
parter med fokus på riskbedömningar,
skyddsorganisation och årliga hälsooch säkerhetssamtal.
21
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SCAS TOOL BOX
1.

Ledningens engagemang.

2. Kritiska rutiner (livräddande rutiner).
3. Riskbedömning.
4. Skyddsorganisation.
5. Årliga hälso- och säkerhetssamtal.
6. BBS – Beteendebaserad säkerhet.
7.

Rapportering och utredning.

8. Kompetens.
9. Funktionell ordning och reda .
10. Nödlägesberedskap.
Inom ramen för Zero finns ett antal delprojekt, varav Toolbox är ett av
dem. Toolboxen består av ett antal verktyg som ska vara vägledande i
arbetet med Zero.

»Här hade vi det mesta redan på plats,
men vi skrev ändå ned det. På bruken
hade vi kommit längre än på sågverken
och hyvlerierna. Vi såg exempelvis att
skyddskommittéerna inte alltid drevs av
de högsta cheferna på enheterna. Ansvaret
kunde vara delegerat till andra. Det var
inget bra signalvärde när vi nu har bestämt
oss för att sätta säkerheten främst. Våra
chefer måste vara engagerade för att visa
att vi tycker att det är viktigt«, säger
Magnus Karlsson.
BBS – Beteendebaserad säkerhet
Ett annat viktigt kapitel i handboken är
BBS - beteendebaserad säkerhet.
»Här jobbar vi brett på alla enheter
med att föra in ett coachande system
med en bra dialog om säkerhet mellan
medarbetare och kollegor. Syftet är att
lära sig om risker genom att utifrån ett
lärande perspektiv samtala på ett moget
och återkopplande sätt – inte för att hitta
fel eller rätt. Det här är en säkerhetskulturresa genom coachande samtal. När det
blir OK att tala om säkerheten kommer
det långsiktigt att förbättra säkerhetskulturen«, säger Magnus Karlsson.
22

11. Självskattning och revision.
12. Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.

Kompetensen i fokus
Kompetens med fokus på arbetsmiljöutbildning är ett annat viktigt verktyg i
arbetet med att skapa en säker arbetsplats.
»Samtliga anställda ska ha genomgått
SSG Säkerhetskörkort eller motsvarande
och personer i arbetsledande ställning
ska ha utbildning i SAM Systematiskt
Arbetsmiljöarbete, Riskanalys, SIA/PIA/
TRIA/SKIA, samt de kritiska rutinerna.
Dessutom ska en årlig säkerhetsaktivitet,
till exempel en säkerhetsdag, arrangeras. Individuell kompetensbedömning
avseende arbetsmiljö tas också årligen upp
i det årliga medarbetarsamtalet.«
Nödlägesberedskap
Utbredd kunskap och planering ska
därutöver finnas bland alla medarbetare
om nödlägesberedskap.
»Om det som inte får hända ändå
händer, hur tar vi vara på det? Varje enhet
måste ha en organisation och planering för
detta. Om någon får hjärtattack på jobbet
eller om något går sönder, så blir det lätt
stressigt och vi får ett nödläge. För sådana
situationer ska det finnas en nödlägesplan,
så att allt hanteras på ett professionellt sätt.

Planen ska omfatta rutiner för organisation, larmning, första hjälpen, utrymning och återsamling, kommunikation
internt och externt samt krishantering

»Varje enhet
måste ha en
organisation
för nödlägen.«
MAGNUS K ARL SSON, SC A TIMBER
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och den ska kunna tillämpas på alla
tänkbara scenarier av katastrofkaraktär.
Om verksamheten klassas som storskalig
kemikaliehantering ska planen ta hänsyn
till detta«, säger Magnus Karlsson.
Självskattning och revision
I handboken finns också ett självskattningsverktyg, där enheterna får svara
på frågor om hur långt de har kommit
i implementeringen av handbokens
samtliga block. Dessa självskattningar
ska genomföras minst en gång per halvår,
varav en genomförs med en person från
annan enhet. Dessutom ska en revision
med intern revisor genomföras med tre års
intervall. Korrigerande åtgärder utifrån
självskattning och revision ska dokumenteras och kommuniceras.
»Självskattningen ska göras på
enhetsnivå. På större enheter med fler
än 100 anställda ska den göras på avdelningsnivå, där den lägsta avdelningsnivån
blir styrande för enhetens resultat«, säger
Magnus Karlsson.
Handboken är givetvis ett levande
dokument och nyligen kompletterades den
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även med ett avsnitt om organisatorisk
och social arbetsmiljö, som har en stark
anknytning till just säkerhetskultur.
Stor kulturförändring
Med implementeringen av projektet Zero
har SCA sett mycket positiva effekter av
det arbete som gjorts ute på enheterna.
»Inom SCA Timber har vi upplevt en
stor och tydlig förändring i säkerhetskulturen och i hur de anställda resonerar om
säkerhet. Nollvisionen är fullt möjlig att
uppnå. Det första målet att halvera antalet
olyckor under den första perioden fram
till år 2018 är en utmaning och det är inte
många företag som kan visa på en sådan
trend och en så skarp förändring. Vi har
idag lyckats flytta oss från en medioker
och i vissa fall dålig nivå upp till en hyfsad
nivå. Sedan handlar det nu om fortsatt
enträget arbete för att vi ska bli riktigt
bra. Jag är full av tillförsikt i och med att
jag så starkt känner av kulturförändringen
i företaget. Jag vet jag att vi är ute på en
mycket bra säkerhetsresa«, slutar
Magnus Karlsson.

SÄKERHETSVISAREN
TAR TEMPEN PÅ
SÄKERHETSARBETET
Prevent, som är en ideell arbetsmiljöförening
som ägs av svenskt Näringsliv, LO och PTK,
har tagit fram ett unikt webbverktyg, där
företag och myndigheter kan ta tempen på
arbetsplatsens säkerhetskultur.
Verktyget, som kallas Säkerhetsvisaren, är en
webbenkät som involverar hela arbetsplatsen och utgör ett diskussionsunderlag för
alla anställda.
Testet inleds individuellt och följs sedan
upp med gemensamma diskussioner kring
begreppet säkerhetskultur. Därefter görs
testet på nytt för att se om det har skett
några förbättringar.
Prevent har valt ut åtta delområden
att diskutera. Efter ifylld enkät erhålls
en procentsiffra för varje delområde och
utifrån procentsiffran ges ett betyg på en
tregradig skala.

För SCA Timber handlar det nu om fortsatt enträget arbete för att bli riktigt bra på säkerhet.
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Den mediastorm, som den uppblossade
metoo-rörelsen och dess avslöjanden
om sexuella trakasserier orsakade under
hösten 2017, fick även förbundsledningen
för IF Metall att fundera och reagera.
»Det som har kommit fram i kölvattnet
av metoo-rörelsen är definitivt också en
arbetsmiljöfråga. Därför gjorde vi i slutet
på förra året med hjälp av Novus en egen
undersökning bland våra medlemmar för
att få en bild av hur kvinnor i industrin
och inom facket upplever situationen
på sina arbetsplatser«, säger IF Metalls
förbundsordförande Marie Nilsson.
Av IF Metalls medlemmar är 20 procent
kvinnor, där de flesta jobbar i en manligt
dominerad miljö.
»Det är få av våra branscher som är
jämställda - egentligen bara tvätterierna.
De flesta kvinnor är annars i minoritet ute
på industrierna«, säger Marie Nilsson.

Alarmerande väckarklocka för en

OJÄMSTÄLLD
INDUSTRI
Sex av tio unga kvinnor upplever, enligt en färsk undersökning från
IF Metall, att de blivit sexuellt trakasserade på sina industriarbetsplatser. »Så här kan vi inte ha det. Metoo måste bli en väckarklocka
för alla oss som tror på jämställdheten. Ingen kvinna ska utsättas
för trakasserier och kränkningar i sin vardag utan att det får några
konsekvenser för förövaren. Därför har vi alla nu en tydlig hemläxa
att göra«, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.
TE X T: C ARL JOHARD
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Vanligt med sexuella trakasserier
Av 1 708 personer intervjuade personer
svarade 59 procent av unga kvinnor
och 34 procent av samtliga kvinnor
bland IF Metalls medlemmar att de
under det senaste året blivit utsatta för
handlingar, som kan beskrivas som
sexuella trakasserier på sina arbetsplatser.
Sexuella trakasserier definieras här
som kränkningar i form av »ovälkomna
sexuella anspelningar, blickar, visslingar,
kommentarer om utseende, oönskad fysisk
kontakt, könsord, pornografiska bilder och
nedsättande skämt om det kön du tillhör«.
»Det är ingen upplyftande läsning. Vi
hade en känsla av att det förekom trakasserier. Men att det var på en sådan nivå,
som enkätsvaren visar, överraskade oss. Det
finns uppenbarligen mycket att ta tag i när
det gäller arbetsklimatet inom industriföretagen i Sverige«, säger Marie Nilsson.
Låg medvetenhet om problemet
Det märkliga är att medlemmarna själva
– inte ens kvinnorna - trots dessa resultat
inte betraktar sexuella trakasserier som
något utbrett arbetsmiljöproblem.
Först ställde Novus nämligen frågan
om medlemmarna känner till om det
förekommit sexuella trakasserier på sin
arbetsplats det senaste året? På den frågan
svarade 11 procent av männen och 24
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Resultat från Novus undersökning bland industrianställda:
Har du själv blivit utsatt för något av följande under det senaste året?

Ovälkomna förslag eller
krav på sexuella tjänster

10 %
5%

Könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt
om det kön du tillhör

10 %
10 %

Oönskad fysisk kontakt

22 %
15 %

Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och
kommentarer om utseende

41 %
19 %

Nej, har inte blivit utsatt för
något av ovanstående på
ett kränkande sätt

41 %
66 %

procent av kvinnorna ja. Men när Novus
sedan följer upp med mer konkreta frågor
om händelser, som faller under begreppet
sexuella trakasserier, så ökade siffrorna
dramatiskt.
»Denna diskrepans förstår vi inte och
den har förmodligen att göra med en låg
medvetenhet om problematiken«, säger
Marie Nilsson.
Ingen respons från arbetsgivarna
Värre är att endast en fjärdedel av de
medlemmar som själva upplevt sig
trakasserade har anmält eller påtalat
problemen till arbetsgivarna eller facket.
Och av dessa förklarar merparten att deras
anmälningar inte har tagits på allvar och
inte heller har lett till några åtgärder. I
några fall har arbetsgivaren talat med de
anklagade förövarna och några personer
har dessutom fått en skarp tillsägelse,
blivit omplacerade eller uppsagda.
Närmare en fjärdedel av de intervjuade
uppger dessutom att deras arbetsgivare inte
har någon plan eller policy mot sexuella
trakasserier, samtidigt som bortemot
hälften säger att de inte känner till om det
över huvud taget finns någon sådan policy
på deras arbetsplatser.

Kvinna under 30 år
Kvinna
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arbetar aktivt med vår värdegrund och vi
har redan jämställdhetsutbildat merparten
av våra fackligt anställda, inklusive alla våra
avdelningsstyrelser och flertalet av de förtroendevalda. Nu tar vi ett omtag i frågan.«
Möte med arbetsgivarna
IF Metall har också tillsammans med
de tre stora arbetsgivarorganisationerna
Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna
och IKEM fört långtgående samtal om
vad de kan göra gemensamt för att minska
trakasserierna.
»Alla företag måste ha både en policy
och ett aktivt arbete mot sexuella trakasserier och ovälkommen jargong. Alla,
oavsett ålder eller kön, måste känna sig
trygga och välkomna till industrin. Det
är trots allt 2018 och det är särskilt viktigt
om vi ska kunna attrahera unga kvinnor
till industrin«, säger Marie Nilsson.

En väckarklocka för industrin
Även IF Metall får i undersökningen
kritik för sitt jämställdhetsarbete internt.
»Vi välkomnar kampanjerna #metoo och
#inteförhandlingsbart. Metoo måste bli
en väckarklocka för alla oss som tror på
jämställdheten. Ingen kvinna ska utsättas
för trakasserier och kränkningar i sin
vardag, utan att det får några konsekvenser för förövaren. Det gäller i samhället i
stort, på våra medlemmars arbetsplatser
och självklart inom det fackliga arbetet«,
säger Marie Nilsson.
Ringer runt till medlemmarna
Som ett resultat av undersökningen har IF
Metall kontaktat samtliga 1300 klubbordföranden för ett djupare samtal om hur de
arbetar med de här frågorna.
»Så här kan vi inte ha det. Alla har vi
en hemläxa att göra. På arbetsplatserna,
i privatlivet och inom facket. Det är
uppenbart att det behövs en diskussion om
hur vi förhåller oss till varandra. Därför
intensifierar vi vårt eget arbete mot trakasserier, kränkningar och förminskning på
grund av kön eller etnicitet«, säger Marie
Nilsson och fortsätter:
»Alla ska veta att vi menar allvar. Vi

Handledning tas fram
Genom det partsgemensamma Industrirådet och som en del av Industriavtalet har
en arbetsmiljögrupp skapats, som precis
har tagit fram en handledning kring
diskrimineringsfrågor i arbetslivet.
»Nu är handledningen färdig och i
samband med presentationen av denna
skulle jag gärna se att parterna gör något
gemensamt även kring trakasserier på
arbetsplatserna«, slutar Marie Nilsson.

SÅ HÄR GÖR DU OM DU
BLIR TRAKASSERAD
Om du som anställd utsätts för
trakasserier anmäler du det till din
chef. Anmälan kan också ske till
skyddsombud, personalenhet eller
företagshälsovård. Arbetsgivaren
har enligt lag en skyldighet att
tillsätta en utredning om någon på
arbetsplatsen blir utsatt för trakasserier. Om arbetsgivaren inte tar
tag i problemen kan du vända dig
till facket för hjälp. I första hand till
din klubb, annars till din avdelning.
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Arbetet med säkerhet är en viktig

JÄMSTÄLLDHETSFRÅGA
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»Vi kan se att i branscher med många
kvinnor upplevs en högre press och
arbetsbörda. Därför är säkerheten och
arbetsmiljön en viktig jämställdhetsfråga«, säger IF Metalls ordförande
Marie Nilsson i denna intervju.
TE X T: C ARL JOHARD
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Har en ökad effektivisering och ett ökat
resultatfokus påverkat företagens prioritering av arbetet med säkerhetskultur?
»Sett över hela 2000-talet så kan vi
konstatera att tidsbristen och stressen
i jobbet kontinuerligt och konstant
har ökat. Det i sig kan medföra att de
anställda upplever att företagsledningarna
inte tar säkerheten på lika stort allvar och
att frågan inte längre har samma fokus
som tidigare. Det finns en stor risk att när
det blir pressat med tid och bemanningen
är slimmad, så får säkerheten stryka på
foten därför att leveransen bedöms som
viktigare. Jag kommer själv från processindustrin och jag vet att det är viktigt att
hålla produktionen igång. Får du ett stopp
i en process, så kan detta medföra stora
kostnader och kanske även maskinhaveri.
Är det så att du tar en genväg för att rädda
läget, så är det lätt att se mellan fingrarna.
Då skapas en dubbelmoral om företagsledningen samtidigt talar om att skapa en
god säkerhetskultur. Det blir dubbla och
konstiga budskap för våra medlemmar.
Vi organiserar många olika branscher
från gruvor och stål till läkemedelsindustri
och tvätterier. Det vi kan se är att i
branscher, där det finns en större andel
kvinnor, så upplever många en högre press
och arbetsbörda. Därför är arbetsmiljön
absolut en viktig jämställdhetsfråga.«
Gruv- och stålbranscherna har ju
tidigare varit mycket eftersatta.
Hur ser det ut med säkerhetsarbetet där idag?
»Inom gruvbranschen, som
av tradition har varit vad man
slarvigt kallar för en machobransch, så tycker jag att vi
gemensamt – fack, företag
och arbetsgivare - har jobbat
bra tillsammans med det
goda resultatet att vi har fått
ett större fokus på säkerhet.

Gemensamt med arbetsgivarna har vi tagit
fram en utbildning i säkerhetskultur. De
flesta gruvföretag har genomfört utbildningar med alla anställda och arbetat på
ett medvetet och strukturerat sätt med
säkerhetskulturen.
Stålbranschen har under senare år
drabbats av ett antal dödsolyckor. Här har
vi på IF Metall varit kritiska till hur några
företag har hanterat säkerhetsfrågorna.
Det har resulterat i en dialog och en
uppryckning, där de tagit in konsulter som
gått igenom säkerhetsarbetet. Numera
tar stålföretagen säkerhetsfrågorna på
mycket stort allvar. Alltid innan de utför
ett arbete, så gör de en riskanalys först.
Kan inte arbetsuppgiften utföras på ett
säkert sätt, så ska den inte heller göras.
Det är mycket viktigt att betoningen på
säkerhetsarbetet kommer från ledningen.
SSABs VD Martin Lindqvist säger att han
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verkligen försöker få ut budskapet om att nu
är det säkerheten först som gäller. Han har
förklarat att den första medarbetaren som
stoppar en produktion på grund av osäkert
läge kommer han att hjälteförklara. Sådana
signaler är otroligt viktiga.«
Hur viktiga är skyddsombuden för
säkerhetsarbetet?
»Våra skyddsombud ute på arbetsplatserna
är centrala och det är en grupp som vi
värnar mycket om. Det är de som är våra
medlemmars länk till att få en bra och säker
arbetsmiljö. Vi ser till att de får rätt utbildning och att de kan utföra sina uppdrag.
Tyvärr har vi nu under våren upplevt att
det varit tuffare att få medlemmar att ta
uppdrag som skyddsombud på små och
medelstora företag. Det är ju så att den som
tar på sig rollen som skyddsombud också
måste vara lite obekväm ibland.«
Finns det en skillnad i säkerhetsmedvetandet mellan stora och små företag?
»Ja, de stora och särskilt de börsnoterade
bolagen har ett tydligt fokus på hållbarhet,
vilket i allra högsta grad även innefattar
arbetsmiljön. De kan inte fuska med denna
om de samtidigt vill vara trovärdiga och
göra bra affärer.
För de mindre företagen är det ofta en
resursfråga. Visst finns det även här många
som är duktiga och tar arbetsmiljöarbetet
på allvar. Det handlar om engagemang. Jag
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tror att i de företag som inte gör arbetet
rätt och riktigt, så handlar det mycket om
tidsbrist. Ledning och anställda tycker
inte att de riktigt hinner med säkerhetsarbetet. Dessutom kanske du också måste
jobba närmare chefen, vilket gör det
svårare att säga ifrån om du tycker att ett
arbetsmoment inte är säkert eller bra.
För de små arbetsplatserna har vi därför
utvecklat ett stöd i form av regionala
skyddsombud, som åker runt och gör företagsbesök och genomför skyddsronder.
Tillsammans med ledningarna ser de till
att åtgärda de brister de upptäcker. Sedan
finns det arbetsgivare som är svårare samarbeta med. Vi har till exempel ett mindre
företag i Nyköping, där såväl Räddningstjänsten som vårt regionala skyddsombud
kritiserat att de som hanterar kemikalier
inte har rätt kunskaper och därför behöver
utbildning för detta. Som svar har de
hotat med att lägga ned verksamheten.«
Hur påverkas arbetsmiljön av den ökade
automatiseringen inom industrin?
»I bästa fall kan ytterligare robotisering
ersätta de jobb som idag är enahanda,
fysiskt tunga och slitsamma och som
orsakar arbetsskador. Men utvecklingen
kan också få motsatt verkan genom att
jobben blir ännu mer utarmade och
ensidiga. Här är det viktigt att vi är med
och gör konsekvensanalyser. Hur påverkas
arbetsorganisationen av nya
maskiner och processer?
Det vi har kunnat konstatera under den senaste
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tioårsperioden är att i de större verkstadsindustrierna med linjeproduktion, så har
arbetsmomenten blivit fattigare och mer
enahanda, samtidigt som jobbcyklerna
blivit kortare. Det har utvecklats en cynisk
affärsidé, där tillfällig personal hyrs in
samtidigt som arbetarna blir lättutbytliga. Det är inte en bra utveckling om
industrin vill attrahera unga människor.
Då måste den kunna erbjuda intressantare
och mer utvecklande jobb.«
Är detta ett problem för arbetsmiljön och
säkerheten?
»Ja, det finns flera undersökningar som
visar att bemanningsanställda i produktionen får betydligt fler arbetsskador än fast
personal och det tycker jag är alarmerande.
Dessa bemanningsavtal är dessutom
inte billiga och för företagen kan det i
slutändan till och med bli dyrare att anlita
tillfällig personal jämfört med att ha fast
personal. Problemet är att kostnaderna
hamnar på olika konton. Mellancheferna
kan med hjälp av tillfälligt inhyrd personal
visa för sin koncernledning att de klarar
av att upprätthålla en viss bemanning.
Sedan spelar det inte så stor roll att
upplägget i slutändan kostar mer pengar
för företaget.«
Är det så att bemanningspersonalen ökat
inom industrin?
»Ja, antalet bemanningsanställda har
ökat stadigt och kraftigt under de senaste
femton åren. Vi har över 10 000 medlemmar organiserade i bemanningsbranschen, men totalt bedömer vi att det finns
bortemot 50 000 personer som arbetar i
bemanningsföretag i Sverige.«
Slutligen, hur viktigt är säkerhetsarbetet
inom svenska företag?
»Det känns bra att veta att vi alla står
på samma sida i denna fråga. Det finns
en generell vilja från alla att gemensamt
förbättra arbetsmiljön. Samverkan mellan
skyddsombud och arbetsgivare är oftast
ingen stridsfråga.
Vår gemensamma satsning på säkerhetskultur är ett långsiktigt strategiskt
arbete för att förbättra säkerheten på
arbetsplatserna och få ned antalet arbetsplatsolyckor, minska dödsolyckorna till
noll och skapa en friskare arbetsmiljö.«
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KORTARE DAGAR OCH
GLADARE ANSTÄLLDA
Filimundus utvecklar mobilspel för barn. Men företaget är mer känt för att gått
mot strömmen och infört sex timmars arbetsdag för de anställda – tre timmar
före lunch och tre timmar efter med samma lön och förmåner som tidigare. För en
heltidsanställd blir det drygt en dag mindre i veckan att arbeta.
TE X T: E WA ARVE

Det var företagets VD Linus Feldt, som
var nyfiken på hur en arbetstidsförkortning
skulle kunna påverka de anställdas humör
och hur företagets verksamhet skulle kunna
utvecklas. Skulle de bli gladare och orka
mer under de sex timmar de arbetade per
dag? Skulle de kunna hålla deadlines?
Skulle företaget till och med gå bättre?
För att få sextimmarsdagarna att fungera
har Flimundus slopat så gott som alla
möten – förutom ett halvtimmes uppstartsmöte i början av veckan och möten som
verkligen är arbetsrelaterat motiverade.
Personalen uppmanades även att vara
strikt fokuserade på arbetet och inte
hänge sig åt exempelvis sociala medier
eller involvera sig i längre diskussioner
under arbetstid.
Lugnare och gladare personal
Den första märkbara skillnaden, som
Linus Feldt märkte, var humöret när folk
gick hem för dagen. Helt plötsligt började
medarbetarna säga hejdå på ett annat sätt.
28
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»De hade energi kvar när de gick och
när de kom till jobbet dagen efter var de
glada«, säger Linus Feldt. Sjukfrånvaron
minskade dessutom med 25 procent.
När Linus bad de anställa att strikt
fokusera började han tänka på olika följder.
»Jag var lite rädd att de skulle gå in i
sina egna bubblor och sluta socialisera.«
Men det visade sig att personalen istället
valde att äta tillsammans. Lunchen blev
plötsligt en daglig social sammankomst.
En annan tydlig förändring var arbetsron. När medarbetarna blev mer fokuserade, så blev stämningen också lugnare.
Fördubblad omsättning
Enligt Linus Feldt har förändringen inte
heller inneburit att produktiviteten har
blivit lidande – snarare tvärtom.
»Vi har dubblerat omsättningen varje år
sedan vi började. Många tror att företag
förlorar på att ha sex timmars arbetsdag,
men vi jobbar effektivt i sex timmar och
sen går vi hem och vilar upp oss. Mycket

av vårt arbete går ut på problemlösning
och lösningar kommer när hjärnan är
avslappnad. Det viktigaste vi har är våra
anställda och mår de bra mår företaget
bra«, säger Linus Feldt och avslutar:
»Den mest konkreta feedbacken fick
jag från en medarbetares fru, som tackade
mig för att hennes man hade fått mer
tid att umgås med barnen. Det betydde
otroligt mycket för mig att höra det.«

Filimundus VD Linus Feldt fick en
lugnare och gladare personal.
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SSG LANSERAR NY
APP FÖR INDUSTRIN
Den 20 mars 2018 lanseras SSGs nya
app för industrin – »SSG on site«. Appen riktar sig till industrianläggningar
och entreprenörer. Utvecklingen har
skett med användaren i fokus, där stor
vikt har lagts på användarvänlighet.
»Genom att tillgodose entreprenörer
med rätt information vid rätt tillfälle
är ambitionen att underlätta entreprenörens vardag och höja säkerheten«,
säger Johan Engman, utvecklingschef
på SSG.
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SSG On site är en app för anläggningar
och entreprenörer och innehåller kontaktuppgift, larmnummer, interaktiva kartor,
säkerhetsinformation och annan viktig
information, som behövs när man som
entreprenör befinner sig på en industrianläggning. Funktioner som riksinventering,
tillbudsrapporter och nyhetsflöden med
pushfunktion har också utvecklats.
Appen testades för första gången
under oktober 2017 när Metsä Board
Husum hade ett driftstopp. Resultatet
var mycket lyckat och appen rönte då stor
uppmärksamhet.
»Totalt hade vi cirka 950 externa
entreprenörer inne i fabriksområdet
under dessa dagar. Det ställer stora krav
på koordination från alla inblandande
och den allra största utmaningen är just
att se till att kommunikationen fungerar
och att den nödvändiga informationen
verkligen når fram till entreprenörerna.

Därför har vi länge sett ett behov av ett
smidigt verktyg, där vi snabbt kan komma
ut med informationen på ett enkelt sätt,
som ger entreprenörerna och de anställda
direkt input för stunden«, säger Tonniette
Lundgren, assistent Kommunikation och
Arbetsmiljö på Metsä Board.
Utvecklingen av appen har skett i nära
samarbete med representanter från både
anläggningar och entreprenörer. Den är
anpassad för både iOS och Android och
går att ladda ner från APP store eller
Google Play.
»Genom kunddriven agil utveckling
har vi på mindre än sju månader lyckats
utveckla en app för industrin, där
responsen från användarna har varit
fantastiskt positiv. Att jobba snabbt
och agilt och nära kund är en framgångsfaktor för att möta kundbehoven i den digitala världen«, säger
Johan Engman och avslutar:
»Detta är ett bra exempel på hur
SSG hjälper till med att digitalisera den svenska industrin.
Appen kommer vid lansering
innehålla många efterfrågade
funktioner och möjligheterna
till vidareutveckling är
betydande. Vi har redan
innan lanseringen närmare
80 utvecklingsförslag, så
denna resa har bara börjat.«

»Responsen från
användarna har
varit fantastiskt
positiv.«
JOHAN ENGMAN, UT VECKLINGSCHEF SSG
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Så ökas
FÖRETAGETS
DIGITALA
TRYGGHET
I en ny och allt mer digitaliserad värld, så förvärras företagens
och samhällets sårbarhet. Då är det dags att ta ett nytt grepp
kring säkerheten.
»Förr eller senare inträffar incidenter och utan en proaktiv digital säkerhet kommer kundernas och allmänhetens
förtroende att naggas i kanten. Det har vi inte råd med om vi
vill fortsätta utveckla våra företag och våra samhällen«, säger
Anne-Marie Eklund Löwinder, informationssäkerhetschef på
Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och en av Sveriges främsta
digitala säkerhetsexperter.
TE X T: C ARL JOHARD
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I takt med att vi digitaliserar och centraliserar våra kontrollmiljöer, så öppnar vi
oss också för fler sårbarheter och helt nya
angreppsytor.
»Just nu stirrar industri och företag sig
blinda på effektivisering, utan att egentligen förstå vad digitaliseringen ska tjäna
till. Det handlar faktiskt inte bara om att
spara pengar, utan med digitaliseringen så
förändras även våra processer och hur vi
arbetar i grunden. I takt med att processerna optimeras måste vi också förstå
vilka nya risker som därigenom skapas.
Dataintrång och informella dataläckage
kan bli förödande för företagen. De
kriminella har redan förstått att här finns
stora pengar att tjäna och vi upplever just
nu en global ökning av antalet dataintrång
och databrott«, säger Anne-Marie Eklund
Löwinder, informationssäkerhetschef på
Internetstiftelsen i Sverige (IIS).

SÄKERHETSMEDVETANDET VARIERAR
Komplexiteten är idag så stor att det
egentligen är omöjligt att helt skydda sig
från alla tänkbara hot.
»Men det går att värdera och hantera
risker och det är något företagen
måste fokusera på«, säger Anne-Marie
Eklund-Löwinder.
Idag varierar den digitala säkerheten
stort ute i industrin.
»Men även om det finns ett riskmedvetande, så har vi människor en förmåga
att bortse från eventuella hot och att inte
alltid göra de långsiktiga konsekvensanalyser som krävs och är nödvändiga. Det
kommer att kosta att bli riktigt digital.
Det ligger i människans natur att hellre
släcka bränder än jobba förebyggande«,
säger Anne-Marie Eklund Löwinder.

DIGITAL TRYGGHET
Själv väljer hon helst att använda
begreppet digital trygghet istället för
digital säkerhet.
»Det är ett talande begrepp som regeringen har lanserat. Digitaliseringen är i
sig bra och det är vår strävan på Internetstiftelsen att alla människor ska vilja, våga
och kunna använda internet och att de när
de gör det också ska känna sig trygga. För
att nå dit jobbar vi mycket med folkbildningsinsatser, bland annat via skolan, för
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att höja den digitala kompetensen.«
Digital trygghet är dessutom en
förutsättning för en god arbetsmiljö och
en säker arbetsplats.
»Om arbetsgivarna inte är tydliga mot
arbetstagarna om vad de får och inte får
göra, så existerar ingen personlig säkerhet
och trygghet. Det är lätt för anställda
att råka illa ut om de inte känner till att
de gör något fel. Därför är det viktigt
att skapa en gedigen känsla av digital
trygghet i företagen«, säger Anne-Marie
Eklund Löwinder.

SAMARBETA MED HR
De flesta attacker idag bygger inte på
teknik, utan på social ingenjörskonst.
Genom manipulation luras människor att
lämna ut information som de inte borde.
Det är något angriparna är experter på och
för att hålla jämna steg med dessa måste
organisationerna bli lika bra på att förstå
hur människor fungerar och varför de gör
som de gör.
»Beteendevetenskap är en kompetens
som fler organisationer borde prioritera
och se till att ha i huset. Det är ju ett
kontinuerligt arbete och ett behov som
inte försvinner, så därför bör ledningarna
även involvera HR i detta säkerhetsarbete. De som jobbar där är ofta bra
på beteendefrågor. Sedan gäller det att
också vara uthållig, kommunicera med
medarbetarna och pedagogiskt berätta
om risker och varför företaget har vissa
regler. Det viktigaste är alltid att skapa
medvetna medarbetare, som känner till
vad som gäller när det kommer till regler,
riktlinjer och beteenden. Det ska vara lätt
att göra rätt och svårt att göra fel. Här kan
även tekniken hjälpa till. Men teknik är
bara ett bra komplement till de regler och
riktlinjer som gäller och måste efterlevas
och den kommer aldrig i sig att kunna ge
ett heltäckande skydd«, säger Anne-Marie
Eklund Löwinder och fortsätter:
»Det handlar om att skapa en digital
säkerhetskultur. Och för detta krävs
resurser och tid för information, utbildningar, övningar och för införande av ett
systematiskt arbete kring digital säkerhet.
Räkna med att det kommer att ta lång tid,
men det är ett roligt jobb när det till slut
ger resultat.«
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LÖSENORDSPARADOX

ENGAGERA LEDNING OCH STYRELSE

Det är nu 2018 och ett allvarligt problem,
enligt Anne-Marie Eklund Löwinder, är
att en stor del av företagens information
fortfarande kan nås via ett lösenord.
»Och här finns det en lösenordsparadox - du vet att det är dåligt att använda
för enkla och för korta lösenord liksom
samma lösenord för alla inloggningar,
men du gör det i alla fall.«

I dagens komplexa miljöer är informationssäkerhetsarbetet inte något som kan
skötas av en ensam säkerhetsansvarig.
Samarbete är A och O för att kunna möta
utmaningarna.
»Det är viktigt att samarbeta över
avdelningsgränser och med andra chefer.
Säkerhetsfrågan måste återspeglas i strategier, i styrelsearbetet och hos ledningen.
Ytterst är det alltid ledningens
ansvar och därför bör den digitala
kompetensen finnas även hos ledning
och styrelse«, säger Anne-Marie
Eklund-Löwinder.
En vanlig sådan roll uppbärs av en
så kallad CISO (Chief Information
Security Officer), som rapporterar
direkt till VD. Denne är tänkt att
fungera som brobyggare mellan säkerhet, affärsverksamhet och ledning
och han eller hon ska se till att skapa
en bra och riskmedveten miljö.

»Dataintrång
och informella
dataläckage
kan bli
förödande för
företagen.«
ANNE-MARIE EKLUND LÖWINDER,
IIS INTERNETSTIF TEL SEN I SVERIGE

Det behöver inte vara dåligt med lösenord
i sig. Det finns idag väldigt få alternativ
som kan konkurrera med lösenord när det
gäller enkelhet och kostnader, men det
ställer krav på användarna. Det är sättet
vi väljer att hantera lösenorden på som
är dåligt.
»Företagen kan här hjälpa sina anställda
med lösenordshanterare och bättre kvalitet
på valet av lösenord, öka mängden tecken
och svartlista de 500 vanligaste lösenorden.
Redan här reduceras riskerna radikalt.
Det är svårare att komma ihåg ett längre
lösenord, men för varje tecken gör du det
svårare för obehöriga intrång. De verktyg
som idag används för att knäcka lösenord
är otroligt avancerade och mycket kompetenta och de kan knäcka för enkla koder på
nåra sekunder. Här måste chefer och ledare
föregå med gott exempel, det är många
gånger de som är de stora syndarna.«
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Digitaliseringen sätter fokus på
snabbhet, flexibilitet och innovation.
»Det är lätt att ryckas med, men
det gäller att hålla huvudet kallt.
Ju mer fokus på innovation och
snabbhet, desto större blir faktiskt
behovet av att ha systematik och
metodstöd på plats. Det är något
många glömmer. När det gäller ny teknik
är det lätt att bete sig som en sömngångare
genom att gå rakt in i nya saker, utan att
ha tänkt efter innan«, säger Anne-Marie
Eklund Löwinder.
Därför är det av stor vikt att hela tiden
göra digitala risk- och sårbarhetsanalyser
för att på det viset måla upp en bild av
vilka hot företaget står inför, liksom vilka
prioriteringar som behöver göras och vilka
åtgärder som behöver sättas in. I riskanalysen måste alltid faktorer som kostnader
och effektivitet vägas in.

UPPRÄTTA EN BEREDSKAPSPLAN
Med analysen som grund skapas sedan en
beredskap med rutiner, processer och en
fungerande kommunikationsplan om och
när en incident inträffar.
»Det är viktigt att berätta för sina
kunder när något går fel. Använd

exempelvis sociala medier om plattformen
ligger nere. Då är det lättare att få förståelse från kundernas sida. Och fortsätt att
öva och testa olika scenarier – den som
inte övat har ingen plan. Det brukar var
mycket lärorikt för organisationen och det
bidrar till att öka säkerhetsmedvetandet
och korta ned omställningstiderna.«
Det här med att hantera risker och
försöka se långt in i framtiden är inte lätt.
För att lyckas bör det, enligt Anne-Marie
Eklund Löwinder, vara högt i tak, där
fantasin får fritt spelrum och inga förslag
är dumma förslag.
»Vår fantasi har nämligen sina begränsningar. Vi kommer aldrig att kunna tänka
lika ondskefullt som en angripare gör.
Analysera risker och motverka effekten av
dem är något vi behöver lära oss allihop.
Företagen måste förstå vilken information
som är viktig och känslig, de måste kunna
garantera att informationen är korrekt, se
till att den är tillgänglig för rätt personer
och att den är spårbar, så att det framgår
vem som har hanterat den. Dessutom
måste de kartlägga alla existerande
hotbilder och konsekvenserna av dessa
innan de i nästa steg försöker göra en
korrekt bedömning om det är värt att ta
en risk eller ej.«

ISO 27001 TÄCKER ALLT
Därefter är det dags att certifiera anläggningen eller företaget enligt ISO 27001,
som är standard för ett ledningssystem
för informationssäkerhet. I många länder
är det ett krav från myndigheterna att en
sådan certifiering finns för att få drifta
vitala infrastrukturer, som till exempel
elnät, VA, fjärrvärme/kyla och så vidare.
»I ISO 27001 finns alla nödvändiga krav
med och det bör integreras med övriga
ledningssystem, så att inte varje nytt
system upplevs som en börda för de som
jobbar med detta. Det bör vara en del av
affärs- och affärsutvecklingsprocessen
att systematiskt jobba med detta«, slutar
Anne-Marie Eklund Löwinder.
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FEM VIKTIGA TIPS FÖR DEN
DIGITALT TRYGGHETSANSVARIGE

01

Skaffa insyn i styrelse och ledning.
Ha gärna en allierad i styrelsen och
se till så att du får komma dit någon
gång per år och berätta vad ni jobbar
med och vilka problem ni ser. Ta reda
på vad styrelsen intresserar sig för och
utnyttja det i kommunikationen för
att väcka intresse.

02

Skaffa utblick. Omvärldsbevakning
är otroligt viktigt. Det duger inte att
sitta på sin kammare och polera på
sina ledningssystem och sina dokument. Man måste ha en väldigt bra
uppfattning om vad som händer i
världen för att vara relevant.

03

Skaffa kontakter inom alla delar
av verksamheten. Det gäller att
försöka komma in i de olika teamen
och diskutera säkerhetsfrågor på ett
tidigt stadium.

04

Var påläst. Du behöver inte kunna
all teknik som teamen arbetar
med, men du måste förstå vad som
pågår. Var inte rädd att fråga om
det är något du inte förstår.

05

Gör dig hörd. Som den som har
det övergripande säkerhetsansvaret
måste du vara noga med att prata
om vad som går att göra istället för
att bara tala om vad som inte går
att göra. Var lösningsfokuserad.

Växande kriminalitet i
EN ALLT MER OTRYGG VÄRLD
Det brittiska försäkringsbolaget Lloyd har uppskattat att
cyberattacker kostar världens företag så mycket som 4 000
miljarder USD per år, vilket inkluderar direkta skador och
störningar i den normala verksamheten.
Med framväxandet av sociala medier och IoT ökar denna
hotbild när allt fler uppkopplade vardagsapparater blir
intressanta genvägar in i större nätverk, vilket riskerar att
ställa många företag vidöppna för framtida angrepp.
Vanligast förekommande är DDOS-attacker, som tillfälligt överbelastar en webbtjänst eller ett nätverk och kan leda
till att webbplatser och plattformar helt och hållet slås ut.
»På webben finns idag välutvecklade tjänster, där vem
som helst enkelt kan gå in och beställa en attack för att slå
ut ett önskat mål. Det är enkelt att förstå att detta inte bara
utgör hot mot privata användare – utan även mot industri,
näringsliv, infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner. Ett
annat exempel är Mirai, som är en skadlig kod som legat
bakom omfattande överbelastningsattacker. Koden fungerar
så att den kapar dåligt skyddade IoT-enheter och sätter
ihop dem till ett stort nätverk. Därefter används de för att
överbelasta servrar med förfrågningar. Trafiken gör att de
drabbade servrarna till slut kraschar«, säger Anne-Marie
Eklund Löwinder, informationssäkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige (IIS).
Ett annat stort och vanligt riskområde är mobilslarv.
»Även om de industriella kontrollsystemen i sig fungerar
bra, så är det metoden som det styrs på via våra mer
osäkra mobiler, som många gånger kan vara
helt katastrofal. Om det inte finns ett
relevant skydd, så gör molntekniken
det dessutom lättare för angripare
att både avlyssna transaktioner,
manipulera data och omdirigera
trafik till falska konton«, säger
Anne-Marie Eklund Löwinder.
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SLAGLÄGE FÖR

svenska Indtech-företag
Den globala digitaliseringen har satt branschen för automation och industriell IT
under lupp. När dessa företag med rötter i 1980- och 1990-talens teknik möter
den nya digitala världens teknik, som är utvecklad för helt andra syften, så
skapas en helt ny plattform med samlingsnamnet Indtech.
TE X T: C ARL JOHARD FOTO: BLUE INS TITU TE

Indtech är ett samlande begrepp för IT
(industriell IT) och OT (operationell
teknik).
»Hela Indtech-branschen befinner sig
nu i en teknikdriven strukturell omvandling, samtidigt som den underliggande
efterfrågan på digitala lösningar inom
industrin ökar. Sådana marknadslägen
med hög dynamik innebär möjligheter
om man kan gå in i dem med nödvändig
kompetens och erfarenhet«, säger Örjan
Larsson, senior rådgivare och analytiker
på forskningsinstitutet Blue Institute.
Marknaden för Indtech är idag värd
närmare 2800 miljarder kronor och har en
tillväxttakt som i genomsnitt närmar sig
7 - 8 procent. Det innebär att efterfrågan
på den nysammansatta branschens tjänster
växer mycket snabbare än industrin i
allmänhet.
»Tillväxten främjas av själva integrationen mellan olika processmiljöer, liksom
av att bredden i erbjudandet ökar med ett
industriellt internet, molntjänster, AI och
stordataanalyser«, säger Örjan Larsson.

SWEDISH INDTECH
Sverige är av tradition duktigt på att applicera och använda modern industriteknik.
Företag som ABB och Ericsson utgör
basen i ett system av små och medelstora leverantörer som omsluter över 70
miljarder kronor. Den gör att den svenska
34

Indtech-branschen idag till och med är
större än stål- och metallvaruindustrin.
»Våra inhemska Indtech-företag har
redan en gedigen historia inom industriautomation, vi har en industri i världsklass
och vi har en entreprenörskultur med
bredd och nyfikenhet för nya tillväxtområden. Vi har alla förutsättningar för att
göra Swedish Indtech till en svensk paradgren. Svensk bas- och tillverkningsindustri kan bli bäst i världen på att använda
tekniken för att öka konkurrenskraften
och svenska leverantörer av industriell
IT och automation kan utveckla ledande
koncept och ta internationella marknadsandelar«, säger Örjan Larsson.

»Vi har alla
förutsättningar
för att göra detta
till en svensk
paradgren.«
ÖRJAN L ARSSON, SENIOR RÅDGIVARE OCH
ANALY TIKER PÅ FORSKNINGSINSTITUTET
BLUE INSTITUTE

IT-BRANSCHEN ÄNDRAR SKEPNAD
Men Indtech-företagen står samtidigt
inför stora utmaningar. Branschen befinner sig under en accelererande strukturell
omvandling, där digitaliseringen medför
att fler aktörer gör anspråk på industrimarknaden och där traditionella leverantörer, som ABB, Siemens, Emerson,
Honeywell och Rockwell, utmanas av
nya kapitalstarka aktörer, som Microsoft,
Google, IBM, Apple och Amazon. De
senare kan på grund av de stora skalfördelarna erbjuda framtidens plattformsteknik
enkelt och billigt. Dessutom utmanas
automations- och IT-leverantörerna av
kommunikationsföretag, som Ericsson,
Cisco, Huawei, Nokia och Samsung,
liksom av operatörer, som Telia, Tele2,
Telenor, AT&T, China Mobile och
Vodafone.
»Alla söker nya tillämpningar för
5G-tekniken och ser industrins Internet of
Things som en plattform för det. Ericsson
stöder exempelvis utvecklingen hos sina
operatörer och andra kunder genom en
SaaS-satsning man kallar IoT Accelerator.
Det är en one-stop-shop som täcker in
de viktiga områdena anslutningsbarhet
genom 4G eller 5G, enkel uppkoppling av
IoT-moduler, datasäkerhet och hjälp med
att omsätta tekniken till affärer«, säger
Örjan Larsson.
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STOR UTMANING FÖR INDUSTRIN
Industrin efterfrågar en robust och
snabb teknik, som uppfyller speciella
industrikrav. Dessutom måste de nya
tekniska lösningarna ta hänsyn till
tidigare investeringar och erfarenheter.
Det skiljer industrin från lättrörliga
konsumentmarknader.
»Industrins automationsinvesteringar
har visat sig ha längre ekonomisk livslängd
än väntat. Det behövs därför en genomtänkt teknikanpassning och kunskap för
att överbrygga gapen mellan befintligt
och nytt. Skillnaden mellan bra och dålig
implementering ger utan tvekan effekter
på industrins nyckeltal«, säger
Örjan Larsson och avslutar:
»Det räcker inte med en enkel app för
att tillgodose industrins höga krav. Appen
måste representera djupt processkunnande, industriella krav på säkerhet och
tillgänglighet och samtidigt vara så enkel
och elegant som vi vant oss vid att appar
ska vara. Det är inget okomplicerat möte
och leder inte minst till stora utmaningar
när det gäller säkerhet.«

8

tekniska
utvecklingstrender
för internationell
teknikindustri

Huggsexa om AI-företag
och AI-kompetens

01.

Ett område som kommer att bli mer viktigt för industrin de kommande
åren är AI. Under förra året genomfördes närmare ett hundratal internationella AI-förvärv, där de stora IT-företagen positionerar sig.
»Det pågår också en huggsexa om specialister inom området, vilket
ska göra köp av lämpliga små AI-företag extra intressanta«, säger Örjan
Larsson, Blue Institute.

M2M-applikationer prioriteras

02.

Leverantörerna samordnar och kraftsamlar de digitala resurser och de erbjudanden de redan har i form av M2M (Machine-to-Machine)-applikationer och andra relevanta potentiella produkter. Inom ABB kallas inordningen
ABB Ability, hos General Electric har den fått namnet GE Digital. Utveckling
av nya erbjudanden för uppkopplade produkter, optimering och underhåll,
som följer kommande standarder för Industrins Internet of Things, börjar
samtidigt sätta fart.

Allt fler molnbaserade plattformar

03.

Allt fler molnbaserade plattformar, som innefattar operativa system som

»Hela Indtech-branschen befinner
sig nu i en teknikdriven strukturell
omvandling«, säger Örjan
Larsson, Blue Insitute.

grund för företagets industriella IoT-tjänster, byggs upp. Det sker genom
samarbeten med någon eller ett par av de stora leverantörerna, som Microsoft, Amazon, AWS, IBM eller SAP. Speciellt har General Electric profilerat sig
med plattformen Predix.

Forts.

SWEDISH
INDTECH
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Ökad samverkan efterfrågas

04.

Automationsindustrin under press

07.

Det uppstår allt fler ekosystem, som bjuder in till samverkan inom

För att automationsleverantörerna ska klara den framtida

industrins internet.

IoT-konkurrensen måste de kunna nå kostnadsfördelar genom

»Till exempel säger General Electric att företag som AT&T, Intel,

möjligheten att skala upp sina lösningar. Det innebär i sin tur att

Cisco Systems, Verizon Communications, Tata Consultancy Services och

kvaliteten på volymhårdvara måste hålla minst industriklass för

China Telecom ingår i deras Open-Source Digital Industrial Network«,

att kunna tillämpas i flera branscher.

säger Örjan Larsson.

Fokus på processkunnandet

»Jag tror därför att vi inom en kort framtid kommer att

05.

få se en utveckling, där större mjukvaruföretag förvärvar
automationsfirmor för att komma åt styr-och kontrollsystemskompetens«, säger Örjan Larsson.

En stor risk är att leverantörernas erbjudanden för molntjänster
redan från början blir alldeles för likartade.
»Möjligheten till differentiering ligger i att verkligen lösa kundernas
problem med hjälp av bättre processkunnande omsatt till tillämpningar. Här avslöjas en svaghet med många års utveckling, som hos

Goda förutsättningar
för små teknikföretag

08.

Småföretagen kommer sannolikt att spela en tydlig roll i den

de flesta automationsleverantörer lutat sig mer mot standard-

förändrade marknadsbild, som digitaliseringen av industrin driver

produkter än anpassat processkunnande«, säger Örjan Larsson.

fram. De små företagen är inte nödvändigtvis hänvisade till roller
som underleverantörer till de stora företagen i värdekedjorna.

Ökad konkurrens från fler
värdeskapande applikationer

06.

Det är även sannolikt att konkurrensen om riktigt värdeskapande
industriapplikationer ökar med Internet of Things. Tillgänglighet och
låga kostnader för att nå marknaden sänker tröskeln för processkunniga entreprenörer.
»Teknikjättarna skyndar på den utvecklingen med storskaliga
initiativ för att få igång applikationsutveckling och därmed nya
affärer«, säger Örjan Larsson.
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Genom den tredje plattformens möjligheter kan små företag
koppla upp sig och agera mot industrins tillverkning på samma villkor som de stora. Det som avgör är förmågan att leverera värden.
»Digitaliseringen skapar storskalighet med hjälp av småskalighet«, säger Örjan Larsson.
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SNART
FALLER
TÄCKELSEN
SSGs största investering någonsin
– utvecklingen av tjänsten SSG
Produktdatabas med en ny teknisk
plattform – börjar nu närma sig mål.
»Vi räknar med att kunna driftsätta
och lansera den nya versionen under
det andra kvartalet 2018. Detta är den
största satsning vi har gjort inom SSG
och vår förhoppning är att nya SSG
Produkdatabas ska kunna bidra till
att väsentligt höja effektiviteten
inom den svenska industrin«, säger
Henrik Lundgren, tjänsteägare av
SSG Produktdatabas.
TE X T: C ARL JOHARD

Projektet är just nu inne i en intensiv
slutfas med finjustering och testning.
»Vi hoppas att ganska snart ha ett »proof
of concept« att visa för våra kunder och få
en första feedback avseende utseende och
hantering«, säger Henrik Lundgren.
Med den nya tekniska plattformen
kommer SSG Produktdatabas kunna
utvecklas till att bli det naturliga navet
för produktinformation. Målet är högre
kvalitet, snabbare anslutning av nya
kunder och snabbare handläggning.
»Vi har skapat ett nytt gränssnitt för att
göra tjänsten mer användarvänlig och för
att underlätta för både leverantörer och
tillverkare att vara delaktiga och därmed
samverka med anläggningarna. Förnyelsen
av SSG Produktdatabas blir en viktig del i
hela industrins arbete med att effektivisera
sin artikel- och reservdelshantering. Vi ser
en stor potential i att göra industrin mer
produktiv och hållbar genom att minska
resursslöseriet«, säger Henrik Lundgren.

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR
Bland kunderna är förväntan stor på att
få tillgång till ett effektivare system, som
levererar mer information än tidigare,
samtidigt som även leverantörerna hoppas
på att få uppleva ett ännu högre värde
av tjänsten.

1 : 2018

»Svensk industri måste ständigt förbättra
sig för att vara konkurrenskraftig mot
omvärlden, vilket också innebär att
inköpsprocesser och förrådshållning måste
optimeras. Där är SSG Produktdatabas
ett viktigt verktyg som måste följa med i
den utvecklingen, och det är bra att den
nu utvecklas för att tillfredsställa dessa
behov«, säger Nicklas Holfelt, projektledare för verksamhetsutveckling på
SCA Underhåll.

DETTA ÄR SSG PRODUKTDATABAS
SSG Produktdatabas är en tjänst som
hjälper industrin med att skapa en effektivare artikel- och reservdelshantering
genom en artikeldatabas med över
680 000 registrerade artiklar. Tjänsten
har funnits sedan 60-talet och har i dag
ett flertal stora kunder inom industrin,
så som inom papper och massa, fordon,
medicin och stål.
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Så ska SSG hjälpa industrin att

EFFEKTIVISERA DATAUTBYTET
SSG har tillsammans med svensk anläggnings- och IT-industri
initierat ett djupgående arbete i syfte att skapa ett standardiserat
datautbyte mellan olika stödsystem ute i industriernas anläggningar.
Potentialen är betydande med stora besparingar för industrin.
TE X T: C ARL JOHARD

»Vår ambition med projektet att hjälpa
industrin att ta nästa steg genom att
effektivisera datautbytet och därmed även
produktionen. Vi vill göra det möjligt att
i nya informationsflöden utbyta information mellan olika system och leverantörer
under en anläggnings hela livscykel. Detta
kommer att förenkla och effektivisera
arbetet i såväl projekteringsfasen, som i
förvaltningsfasen och avvecklingsfasen.
Med sitt standardiseringsarbete kommer
SSG att kunna vara en naturlig länk
mellan de olika aktörerna i en anläggnings
livscykel«, säger Erik Molin, projektledare
på SSG och tillägger:
»Projektet handlar om att samverka och
utbyta erfarenheter. Vi samarbetar även
med de internationella partners, som idag
aktivt redan jobbar med den etablerade
standarden för datautbyte - ISO 15926som utgör en grund och ett regelverk för
hur det gemensamma språket ska sättas
upp.«

REFERENSDATABAS
Kärnan i ISO 15926 är en referensdatabas,
RDL, som utgör hörnstenen för ökad
interoperabilitet. Ett av målen med
projektet är också att etablera nätverk
med de internationella partners som idag
jobbar aktivt med standarden. Två av
dessa är norska POSC Caesar Association
och amerikanska Fiatech.
»Avsikten är att projektets resultat från
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det internationella arbetet ska realiseras
i samarbete med små, medelstora och
stora företag, liksom i framtagandet av
en handfast pilot, där de internationella
erfarenheterna appliceras. Vi ska ta fram
en gemensam lösning på detta gemensamma problem. Att etablera en standard
av denna dignitet är inget man gör över
några år«, säger Erik Molin.

MYCKET STORT INTRESSE
Intresset för att delta i projektet har varit
mycket stort.
»Vår ambition är att samla så många
som möjligt och enas om en standard för
hur datautbytet ska utformas«, säger Erik
Molin.
Idag hanterar svensk industri sina
dataflöden i livscykeln på olika sätt. Vissa
jobbar med en integration och har då på
egen hand fått skapa egenskapsmallar
och korsreferenslistor. Andra har ännu
inte tagit steget att totalintegrera sin
projekt- och konstruktionsprocess med
förvaltningssystemen.
»Runt om i världen finns problem
med att anläggningsdata försvinner eller
inte tas om hand under en anläggnings
livscykel. Det finns åtskilliga exempel
på hur man efter en driftsättning låter
egen eller inhyrd personal mata in viktig
information och data i de system, som ska
stödja förvaltnings- och driftsfasen. Det
finns undersökningar i USA som visar på

besparingar årligen på 2,8 procent av den
totala investeringskostnaden om man kan
få alla system som stödjer eller används
under en anläggnings projektering att
utbyta data. Bara för skogsindustrierna,
som under de senaste tre åren investerat
26 miljarder kronor, skulle det kunna
innebära årliga besparingar på cirka
170 Mkr. För hela processindustrin blir
siffrorna naturligtvis mycket högre«, säger
Erik Molin.
Förmåga till bra datautbyte kallas
interoperabilitet och det vill projektet
bidra till genom att tillsammans med
svensk industri etablera en standard.
»Vi försöker göra verkstad av en redan
uppfunnen standard. Lyckas vi bryta
igenom och nå en bredd på detta datautbyte är vinsterna stora för både industri
och leverantörer. Med det här tänket kan
anläggningarna förenkla sina processer«,
säger Erik Molin.

NORGE HAR KOMMIT LÄNGRE
Inom den norska oljeindustrin har man
kommit längre än i Sverige. Här har de
tagit de nya rönen och standarderna till
sig och börjat jobbat aktivt. Så har även
skett i USA, där organisationen Fiatech,
som administreras av Texas University i
Austin, har tagit initiativ till industriellt
samarbete för implementeringen av den
aktuella standarden.
»SSG har därför inlett en dialog
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med Fiatech i USA och POSC Caesar
Association i Norge för att ta del av deras
erfarenheter för det svenska projektet.
Detta initiativ har varit uppskattat och
SSG har blivit inbjuden att delta i flera av
Fiatechs arbetsgrupper«, säger Erik Molin.

konkurrensneutralt och med en inriktning
att alla ska ges möjlighet att delta, delge
och lära. För SSG är också digitalisering
inom industrin en viktig fråga och ett av
företagets strategiska områden«, säger
Mats Jakobsson.

SSG:S UNIKA ROLL

EN PILOT 2019

En viktig förutsättning för att nå
framgång i arbetet med datautbytet är
samarbete och delaktighet.
»Flera insatser och försök har gjorts
tidigare med att etablera olika former
av standarder på området, men de har
alla stupat på att det varit initiativ från
enskilda organisationer eller företag. Med
den svenska modellen, där samverkan och
kunskapsutbyte varit framgångsfaktorn
och som varit SSGs uppdrag i över 50 år,
är vi säkra på att detta kommer att kunna
bidra till ett genombrott, såväl nationellt
som internationellt«, säger Mats Jakobsson, VD på SSG.
SSG har med sin unika position som
industrins opartiska samarbetspartner
förmåga och vilja att sammanlänka
industrins olika aktörer.
»Våra ’Competition guidelines’
säkerställer att möten och aktiviteter,
som arrangeras av SSG genomförs

Den första fasen i detta projekt påbörjades
under hösten 2017 och kommer fortsätta
att drivas under hela 2018.
»För närvarande diskuterar vi djupare
samarbeten med norska Posc Caesar Assosiation och med finska intressenter. Vi
håller också på att starta en arbetsgrupp
för anläggningsägarna, som ska ta fram
ett användarcase för vår pilot«, säger
Erik Molin.
Senare kommer även en nationell
konferens att arrangeras, där projektets
slutresultat presenteras. Det blir också
startskottet för hur en långsiktig etablering av ISO 15926 inom svensk anläggningsindustri kan genomföras.
»Förhoppningsvis kommer vi då också
kunna visa upp en skarp pilot, där vi verkställt datautbytet hos någon eller några
av våra projektpartners och intressenter«,
slutar Erik Molin.
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SSG VISAR PÅ
GODA EXEMPEL
I SSG Säkerhetskommitté arbetas det övergripande med arbetsmiljöfrågor och arbetsgrupp
11 har fokus på just säkerhetskultur. Arbetsgruppen har fångat upp goda exempel, men också
utvecklat egna dokument. Här finns till exempel
råd om säkerhetskultur, förutsättningar och tips,
ett självskattningsverktyg och processbeskrivningar, som översiktligt visar hur man kan arbeta
med säkerhetskultur.
På SSGs webbsida finns också en rad dokument och presentationer, som arbetsgruppen
har publicerat de senaste åren. Dessa är öppna
för alla att läsa och ta del av. På webbsidan finns
även ett självskattningsverktyg, där de intresserade kan få en uppfattning om hur det står till
på just den egna arbetsplatsen.
Annat matnyttigt är viktiga råd om säkerhetskulturarbete i praktiken, verktyg i säkerhetskulturarbetet, ledningens engagemang, framgångsrika
erfarenheter, aktiviteter och förhållningssätt,
viktiga faktorer vid samverkan mellan beställare och entreprenör, utformning av rutiner
för efterlevnad och acceptans, åtgärder då
säkerhetsregler inte följs, identifiering av nuläge
och uppföljning, diskussioner om säkerhetskultur
i arbetsgrupper, BBS-observationer, säkerhetstimmen och tillbudsrapportering.

»LCDM-projeket, som hjälper till att
göra dokumenthanteringen smart, är
en del av den nya, smarta och digitaliserade industrin. Det här är tankar som
funnits länge, men som inte tidigare
har blivit genomförda. Det finns en
stor potential i detta projekt.«
ÖRJAN L ARSSON, BLUE INSTITUTE
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Stora förväntningar på

SSG LEVEL
Nu har den nya tjänsten SSG Level dragit
igång. Detta är en helt ny tjänst från SSG
för automatisk cisternövervakning ute på
anläggningarna.
»Vi har utvecklat en standard och en
gemensam industrilösning för övervakning av nivåer i kemikalietankar och
cisterner«, säger Lena Wiig, affärsområdeschef för Arbetsmiljö på SSG.
TE X T: C ARL JOHARD

FOTO: VOLVO

SSG Level är en helt ny tjänst för automatisk
nivåövervakning av kemikalier i de cisterner
som finns ute på anläggningarna och med
vars hjälp leverantörer och inköpare snabbt
kan följa och se vad som händer i cisternerna. I diagramform visas data och kritiska
beställningspunkter från givare (sensorer ute i
anläggningen). På motsvarande sätt kan även
leverantörerna se alla de cisterner de levererar
till, vilket gör arbetet mycket enklare för
dem.
»Lösningen bidrar till att automatisera
beställningsrutiner, optimera logistiken
och öka både leverans- och miljösäkerhet.
Det i sin tur ger upphov till lägre kostnader
för industrin genom en effektivare supply
chain-process och minskad miljöpåverkan,
eftersom transporterna kan optimeras på
ett mycket effektivare sätt än idag. Det är
en win-win situation för alla inblandade.
Anläggningsägare tjänar på det genom lägre
kemikaliekostnader och högre leveranssäkerhet, leverantörerna kan sänka sina
transportkostnader och åkarna uppnår ökad
leveranssäkerhet och transportoptimering«,
säger Lena Wiig.
Husum har stora förväntningar
En av SSG Levels nya kunder är Metsä
Board Husum.
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»Projektet är nytt och vi är fortfarande i
uppstartsfasen. Men vi har stora förväntningarna på resultatet«, säger Gunnar Widmark,
operativ inköpare på Metsä Board Husum
och fortsätter:
»Det vi hoppas uppnå är att vi ska få en
kommunikationsväg ut från fabriken. Tidigare har vi haft flera olika system, beroende
på kemikalie och leverantör. Med bara en E4
in och ut blir det säkrare, såväl för oss som
för leverantörer och åkerier. Tanken från vår
sida är att leverantörerna ska kunna ta över
hela ansvaret för leveransen. Vi lägger bara en
årsbeställning och sedan ska de kunna serva
oss under hela året. De kan då leverera fulla
bilar på ett mer ekonomiskt sätt och bättre
planera in leveranserna.«
Varje tankbil tar i genomsnitt 40 ton
kemikalier och på Husum förbrukas det
allt från 20-30 ton till flera tusen ton per år
beroende på kemikalie.
»Över tid blir det många bilar och här finns
det med en effektivare transportlösning stora
kostnads- och miljöbesparingar att göra. En
del kemikalier tar vi in med båt. Systemet
kommer även att inkludera båtleveranser«,
säger Gunnar Widmark.
Detta är SSG Connect
SSG Level är den första tjänsten, som utvecklats som en del av SSGs nya industriella
IoT-plattform SSG Connect. Plattformen
använder sig av öppna standardiserade
IoT-gränssnitt, vilket innebär att data via
molntjänster kan lämnas och hämtas på ett
standardiserat sätt.
»Den riktigt stora styrkan med SSG
Connect är att vi här är kopplade direkt till
industrins processinformationssystem, vilket
gör det tekniskt möjligt att få ut produktions-, underhålls- och ekonomiska data.
Med smarta algoritmer kan dessa användas
för att utveckla andra tjänster för ökad
effektivitet inom industrin«, säger Lena Wiig.

BUSINESS EXCELLENCE |

1 : 2018

SSG Level bidrar till att optimera
logistiken av kemikalier ut till
industrierna och därmed öka
både leverans- och miljösäkerhet.
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KINA VILL INTE
LÄNGRE VARA
VÄRLDENS
SOPHÖG
Kinas stopp för import av osorterat
pappersavfall kan slå hårt mot återvinningsindustrin runt om i världen.
Importstoppet,som drivits fram av
miljöskäl, tvingar branschen att söka
nya marknader framför allt i Sydostasien.
TE X T: JAN HÖKERBERG FOTO: SHU T TERS TOCK

I decennier har mängder äldre fattiga
människor i Hongkong försörjt sig genom
att samla upp returpapper och kartonger
från butiker, kontor och restauranger. De
har sedan kunnat sälja detta, för mindre
än en svensk krona per kilo, till olika
företag, vilka pressat materialet och sedan
i sin tur sålt avfallet till Kina.
Runt 80 000 ton returpapper och papp
uppskattas ha samlats upp varje månad i
Hongkong och nästan allt har exporterats
till Kina.
Men i juli 2017 meddelade Kinas
miljödepartement att man informerat
världshandelsorganisationen WTO
(World Trade Organisation) att Kina från
och med 2018 inför ett förbud för import
av 24 sorters »utländskt avfall« – förutom
osorterat papper även vissa förbrukade
plast-, textil- och metallprodukter. Kartonger som importeras måste vara fria från
smuts och damm.
Kinas förklaring var att man vill skydda
miljön.
»För att skydda Kinas miljöintressen
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och människors hälsa behöver vi skyndsamt justera listan över importerat avfall
och förbjuda import av sådant avfall som
är kraftigt förorenat«, sade Guo Jing,
ministeriets direktör för internationellt
samarbete.
De nya reglerna infördes vid årsskiftet
och trädde i kraft 1 mars i år.
Världens största avfallsimportör
Kina har länge varit världens klart största
importör av avfall. I Kina har det länge
rått en brist på flera olika metaller, papper
och plast, så det har funnits en stor efterfrågan på de återanvända produkterna.
Omvärlden, framför allt Europa och
USA, har varit starkt beroende av att

kunna skicka olika sorters avfall till
Kina, som 2016 importerade mer än 36
procent av världens pappersavfall och, om
Hongkong räknas in, mer än 70 procent
av allt plastavfall i världen, enligt statistik
från FN-organet UN Comtrade. Värdet
i handeln med detta avfall uppgick till 17
respektive 4,6 miljarder US-dollar.
För exempelvis amerikanska företag har
det varit billigare att skeppa den typen
av material till Kina än att skicka samma
material på lastbil eller tåg inom USA.
Kina är världens största marknad när
det gäller pappersmassa och återvunnet
papper. Av de cirka 55 miljoner ton som
årligen handlas globalt stod Kina för
ungefär 18 miljoner ton, enligt en rapport
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från 2016 av den statliga svenska myndigheten Tillväxtanalys.
När Kina i början av 1980-talet öppnade
upp sin inre marknad inleddes importen
av trä och pappersmassa och en lång rad
egna pappersfabriker etablerades runt om
i landet. Därefter har det skett en kraftig
expansion av landets produktionskapacitet
vad gäller papper, kartong och pappersmassa. År 2008 gick Kina förbi USA i
tillverkningsvolym.
»Kina saknar tillgång till skogsråvara i
tillräcklig mängd och är starkt beroende
av import av returpapper och träfiber.
Råvaran för pappersmassa utgjordes år
2014 övervägande av återvunnet papper,«
enligt rapporten från Tillväxtanalys.
Miljöskyddet vinner mark
Att Kina, trots sitt beroende av returpapper, ändå väljer att stoppa importen beror
på att landet har ett hårt tryck på sig
att komma till rätta med miljöfrågorna.
Kinesiska experter har i flera år varnat
för att avfallsimporten är skadlig både för
miljö och människor.
Den uppmärksammade dokumentärfilmen »Plastic China« har fått upp
omvärldens ögon för skadeeffekterna av
återvinningen i Kina både för människorna
som arbetar med avfallshanteringen och för
den omgivande miljön där återvinningen
äger rum. Filmen, som är skapad av kineser

och inspelad i Kina, visar hur tre generationer av två kinesiska familjer påverkas av att
arbeta med återvinning och bo nära där det
sker. Filmen har, sedan den först visades
2016, vunnit mängder av priser.
Under tio månader 2013 genomförde
Kina ett program kallat Operation Gröna
Staketet, då tjänstemän från tullen och
miljömyndigheterna i detalj inspekterade
importerat avfall – metaller, plast, papper,
textilier och gummi – från Europa och
Nordamerika. Ett annat initiativ, kallat
Nationella Svärdet, genomfördes 2017
och gick ut på att noggrant granska alla
containrar som fördes in i Kina. Tullmyndigheten har börjat använda röntgenapparater för att komma till rätta med illegal
smuggling av avfall.
Snabb reaktion från marknaderna
Även om Kina i juli förra året förklarade
att importstoppen skulle införas 1 januari
2018 och träda i kraft två månader senare,
så reagerade marknaderna omedelbart på
de nya förutsättningarna.
Exporten av amerikanskt pappersavfall
sjönk med 8,7 procent i juli när beskedet
kom, med 17,2 procent i augusti och 30,4
procent i september förra året, enligt
siffror från PIERS, ett statistikföretag
som dagligen analyserar värdena av
amerikanska fraktdokument för import
och export.

»För att skydda Kinas miljöintressen
och människors hälsa behöver vi
förbjuda import av sådant avfall
som är kraftigt förorenat.«
GUO JING, KINA S MIL JÖDEPARTEMENT
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I Hongkong stannade exporten upp helt
under en period i september när omkring
1 000 återvinningsföretag i Kina inte
lyckades få fram nödvändiga tillstånd för
att föra in pappersavfall från utlandet.
Enorma mängder avfall bunkrades upp i
Hongkong innan den kinesiska regeringen
i slutet av månaden gav grönt ljust för att
tillfälligt återuppta handeln.
»Priserna på återvunnet papper har
historiskt sett genomgått stora svängningar. Även om tidpunkten för Kinas
nya importregler var överraskande, så
är det ett led i en trend vi har sett i flera
år. En viktig del av denna trend är att
den framtida tillväxten i efterfrågan på
återvunnet papper huvudsakligen kommer
att komma från andra asiatiska länder än
Kina och Japan«, kommenterar Hannah
Zhao, ekonom på analysföretaget RISI.
Ursprungligen sade Kina i juli 2017 att
förorenat avfall bara får uppgå till 0,3
procent av den införda lastens totala vikt.
Kina har sedan höjt siffran till 0,5 procent.
»Men dessa gränsvärden är så låga att det
innebär ett de facto-förbud«, säger Arnaud
Brunet, generaldirektör för Brysselbaserade Bureau of International Recycling
(BIR) till hemsidan för den oberoende
miljöorganisationen China Dialogue.
Omställning till nya marknader
Brunet förutspår att exporten av pappersavfall till Kina kommer att sjunka med
40 procent under 2018. Exportörerna av
pappersavfall får nu ställa om sig och hitta
nya marknader för sina produkter, och
länder som Thailand, Vietnam, Kambodja,
Malaysia, Indien och Pakistan nämns som
tänkbara.
»De har positionerat sig för detta men
har självfallet inte samma kapacitet som
Kina,« säger Brunet.
Det kommer också att ta tid, vilket kan
slå hårt mot många inblandade parter i
logistikkedjan, exempelvis hamnar och
rederier. Pappersavfall representerar i dag
drygt sex procent av den amerikanska
containerexporten.
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STORSATSAR
PÅ INDUSTRIELLT
INTERNET
General Electric, under lång tid ett av USAs och världens ledande tillverkningsföretag, är i full färd med att digitalisera verksamheten. Det är en väldig
förändring och enligt den egna prognosen ska dess »Industrial Internet« inte
bara resultera i en årlig produktivitetsvinst på minst en miljard dollar från
2020, utan också leda till nya affärschanser.
TE X T: LENNART PEHRSON FOTO: GENER AL ELEC TRIC , SHU T TERS TOCK
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Industrial Internet är ett begrepp som
myntats av General Electric och som i
praktiken kommit att användas närmast
synonymt med Internet of Things, även
om det uttrycket kan ges en något bredare
innebörd och också inkludera konsumentprodukter.
Förenklat handlar det om att koppla
samman analytiska processer med både
maskiner och människor. De nya digitala
nätverken kan övervaka och samla in
information, analysera och bearbeta
data som hjälper till att ge ett bättre och
säkrare underlag för beslut i ett tidigare
skede, innan något verkligen händer.
Den digitalisering, som inletts och
som nu håller på att i grunden förändra
traditionella produktionsprocesser, är så
långtgående att Industrial Internet eller
Internet of Things utgör en central del av
vad som kallas den fjärde industriella revolutionen, ett teknologiskt genombrott som
öppnar för en samverkan mellan artificiell
intelligens, robotar, data- och bioteknik
och som kommer att påverka hur människa
och maskin förhåller sig till varandra.

TEKNIKTUNG INDUSTRI
General Electric, som har en omsättning
på över 126 miljarder dollar och satsar fem
miljarder dollar årligen på forskning och
utveckling, bildades i en sammanslagning
av flera företag som var kopplade till
uppfinnaren Thomas Edison, till glödlampan och en rad andra nya produkter
som föddes med elektriciteten.

»Ett nytt kapitel
skrivs i den långa
historien om
relationen mellan
människa och
maskin.«
När New York-börsen 1896 först lät
sammanställa det index som bär namnet
Dow Jones var General Electric ett av de
företag som valdes för att gett ett mått för
börsutvecklingen. Idag är det den enda
aktien i indexet, som varit med hela vägen
från starten.
Även om General Electric sedan länge
hämtat en betydande del av sina intäkter
från finansiell verksamhet, så är det
fortfarande ett tekniktungt industriföretag
som tillverkar allt från utrustning för
industriautomation, kraftgenerering,
eldistribution och utvinning av olja och
gas till järnvägslok, flygmotorer, avancerade sjukvårdsprodukter, kylskåp och
diskmaskiner.

ETT DIGITALT INDUSTRIFÖRETAG
Efter att länge ha varit en stabil favorit
på Wall Street var det tummen ned på
aktiemarknaden under 2017. Rörelseresultatet har inte riktigt levt upp till
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förväntningarna, samtidigt som börsen
generellt intagit en alltmer utbredd skepsis
mot stora industrikonglomerat. Aktien har
under senare tid mest varit en belastning
på Dow Jones index.
Så när General Electric nu försöker
ingjuta ny framtidsoptimism för företaget
på finansmarknaden är det ingen tillfällighet att det marknadsför sig som ett
»digitalt industriföretag«. Begreppet
rymmer en vision, där Industrial Internet
ska ge stora kostnadsbesparingar för
den egna verksamheten – alltså minst en
miljard dollar årligen från 2020 – vilket
bör bidra till att hyfsa till vinstsiffrorna.
Men än viktigare för framtiden är
att General Electric för ut budskapet
att företaget är väl rustat att utifrån
Industrial Internet utveckla nya produkter,
som kan generera framtida intäkter och
lägga grunden för en stark tillväxt. Den
förändringsprocess som inletts är så
långtgående att den till och med beskrivits
som att det mer än sekelgamla General
Electric genomgår inget mindre än en
pånyttfödelse.
En kommande expansion ska ske
genom att erbjuda andra industriföretag
datatjänster, som kan bidra till en omställning mot digital tillverkning och stora
produktivitetsvinster.

SAMARBETE MED APPLE
Mot den bakgrunden ställs nu stora
förhoppningar på den mjukvaruplattform
som utvecklats inom företaget – om än
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FÖRBÄTTRAD SÄKERHET

General Electric är med och förändrar världen med sitt nya operativsystem för industrin - Predix som använts vid
nybyggnation i bland annat Dublin.

Men Industrial Internet kan även
förbättra säkerheten på flera plan.
Potentiella olyckor med fara för personal
kan förhindras. Det gäller särskilt om
Industrial Internet kan utvidgas, så att
maskiner kan kommunicera med en
infrastruktur i samhället utanför det
egna företaget.
Ett exempel som General Electric
lyfter fram är när något illavarslande fel
är på väg hända med ett tåg fullt med
passagerare. Lokomotivet kan då sända
information till nästa annalkande station,
där förberedelser kan göras för åtgärder
som behöver vidtas. Om inte annat kan
väntande passagerare få reda på att de
måste räkna med en försening.
Ett tillväxtområde som General
Electric knyter förhoppningar till är
cybersäkerhet. När maskiner kopplas ihop
kan ett försvar stärkas mot cyberattacker
som kan hota ett företags verksamhet.

NYA KAPITEL SKRIVS
vid en för ändamålet särskilt inrättad
enhet i Silicon Valley – och som och
getts namnet Predix. General Electric
har inget emot om Predix uppfattas som
ett operativsystem för industrin och en
parallell till Android eller Apples iOS
för mobiltelefoner.
Jämförelsen framstod som mer påtaglig
när General Electric i slutet av förra året
också ingick ett samarbetsavtal med Apple.
Avsikten är att kombinera mjukvaruplattformen Predix med Apples operativsystem,
så att nya applikationer kan tas fram för
iOS. Data som kommer från Industrial
Internet kan därmed enkelt hanteras på
en iPhone eller in iPad. Enligt General
Electric handlar det om en transformering,
som kommer att helt förändra industrins
sätt att arbeta.

OBEGRÄNSADE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Om de optimistiska prognoser som nu förs
fram förverkligas handlar det också om
en gigantisk marknad som öppnas. Från
General Electric sida hänvisas till studier
som visar att Industrial Internet globalt
kan ge produktivitetsvinster på mer än
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1 900 miljarder dollar år 2020. Företaget
lyfter också fram uppskattningar – de
beskrivs till och med som återhållsamma
– som säger att den globala marknaden för
Industrial Internet redan idag representerar ett värde på närmare 250 miljarder
dollar. Det innebär en högre värdering än
för vad som kan kallas konsumentinternet,
som vid det här laget utgör en mer
etablerad marknad.
Trovärdigheten i dessa prognoser
och bedömningar stärks av att det finns
närmast obegränsade användningsområden. När maskiner kopplas ihop i
Industrial Internet kan sensorer i en jetmotor, en vindturbin eller en oljepipeline
ge signaler om att problem är på väg att
inträffa innan något verkligen hänt. Strikt
ekonomiskt betyder det att det blir lättare
att undvika kostsamma produktionsstörningar. Tekniska problem kan rättas
till innan de inträffar och tillverkningen
måste avbrytas för kortare eller längre tid.
Det handlar om mycket pengar, inte minst
vid processer för energiutvinning.

Och så finns det naturligtvis även mer
triviala applikationer i framtidsvisionen.
Som det »intelligenta« kylskåpet, som
på egen hand håller koll på att basvaror,
som normalt finns på plats, fylls på vid
behov. Den otrevliga upplevelsen av att
vakna upp, gå och laga frukost bara för
att upptäcka att det varken finns ägg eller
apelsinjuice i kylskåpet ska helt enkelt inte
behöva inträffa längre. För kylskåpet har
på egen hand upptäckt vad som saknas
och via internet skickat en beställning på
varor, som sedan levereras till hushållet.
Utvecklingen av Internet
of Things och allt vad
det innebär lär därmed
även innebära att ett nytt
kapitel skrivs i den långa
historien om relationen
mellan människa
och maskin.
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Digitalt är

DET NYA GRÖNA
»Bravo, säger jag ibland till någon som står med hörlurar och lyssnar på musik.
Reaktionen, när vi väl fått kontakt, är alltid förvirrad. Bravo för vad då? För att
du är med och räddar klimatet, svarar jag«, skriver Mattias Goldmann, VD för den
gröna och liberala tankesmedjan Fores, i denna krönika.

D

en som bytt från cd-skivor till Spotify
minskar nämligen klimatpåverkan
för sitt lyssnande med ungefär 85 procent förstås beroende på hur många CD-skivor
man annars haft. Och det svenska klimatmålet för år 2045, som sju av riksdagens
åtta partier står bakom, är att minska
klimatpåverkan med just 85 procent. Så
Spotify-lyssnaren kan räcka upp handen
nästan 30 år för tidigt och säga »klar«.
Hur vi lyssnar på musik är förstås inte
den viktigaste klimatfrågan. Men den
pekar på något viktigt: Att den klimatsmarta omställningen inte är en uppoffring. När vi har med all världens musik
överallt, direkt i mobilen, känner vi minst
av allt att vi försakar oss för någon
annans skull.

S

amma mobil ger oss en hel rad
andra digitaliserade klimatnyttor.
Den ersätter kameran, videon, radion,
kompassen, GPS:en och en lång rad andra
funktioner, som tidigare krävt var sin
apparat, samtidigt som vi har glädjen av
att ha allt samlat på ett ställe.
Med hjälp av mobilerna kan vi också
lämna dagens privatägda bilar - som står
oanvända 95 procent av tiden - och dela
på bilar, så att en enda bil räcker för åtta
till tio användare, vilka på köpet slipper
bekymra sig om besiktning, service,
reparation, tankning eller laddning.
I nästa steg kan den självkörande bilen
direkt åka på nästa uppdrag när det nuvarande är färdigt och antalet bilar minskar
ännu mer. Då frigörs stora utrymmen för
alltifrån cykelbanor över uteserveringar

till parker och grönytor. Digitalisering
betyder med andra ord inte uppoffring,
utan den ger livskvalitet.

P

å gods- och logistisksidan är vinsterna minst lika stora när vi med
digitaliseringens hjälp kan samordna
transporter och nå LaaS - Logistics as a
Service - den okända brodern till MaaS,
Mobility as a Service.
Kika in i en genomsnittlig skåp- eller
lastbil och du ska finna att det finns plats

»Digitaliseringen
går så fort att
lagstiftarna inte
hänger med.«
MAT TIA S GOLDMANN, VD FORES

att potentialen inte kan utnyttjas fullt ut.
När vi synliggör dessa hållbarhetsvinster,
som vi fått i vardagen förstår vi också
hur viktig digitaliseringen är för att få
ett mer hållbart, klimatsmart näringsliv.
Med digitala plattformar systematiserar
och effektiviserar vi arbetet, så att varje
produkt och tjänst kan leva upp till sin
fulla potential.
Det bästa sättet att skynda på politikerna, så att potentialen
kan förverkligas,
är att visa hur
många problem
och utmaningar
digitaliseringen
bidrar till att lösa.
Så nästa gång du
ser en politiker
med mobilen i
näven, gå fram
och säg bravo.

över. Nu kan den utnyttjas och samlastningen bli systematisk. Vinsterna för
åkerier och transportköpare är uppenbara.
Samtidigt minskar utsläppen och det blir
mindre trångt på vägarna. Och dessutom
slipper vi dessa förargliga matkasseleveranser, där varje företag kommer för
sig och vid olika tider. En normal kväll
räknar jag i mitt eget bostadsområde till
sex-sju skåpbilar, som nu alltså kan bli
en enda.

D

igitaliseringen går så fort att lagstiftarna inte hänger med. Det gör
Mattias Goldmann är VD för den gröna
och liberala tankesmedjan Fores.
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SETTING NEW STANDARDS
FOR A SAFER INDUSTRY
En bra arbetsmiljö är ofta den stora framgångsfaktorn för en organisation. Vi vet
vad vi pratar om. Sedan 2000-talet har vi på ssg arbetat med att göra industrin till
en säkrare arbetsplats. Med utbildningar och effektiva metoder vill vi bana väg för
den enskilt viktigaste tillgången på ert företag, personal som mår bra.
Tillsammans skapar vi en säkrare industri.
Läs mer på SSG.SE

