Bakgrund
Konceptet Trygg Verksamhet har vuxit fram sedan Lagen om skydd mot olyckor kom den 1/1
2004. Målet är att uppfylla utbildningskraven i lagen men också att nå längre än så:
Att åstadkomma en långsiktig höjning av säkerhetsmedvetandet.
Bakom konceptet står Imagine Interactive Media med mångårig erfarenhet av datorstödd
säkerhetsutbildning. Tillsammans med säkerhetsansvariga från flera kommuner och experter
från myndigheter tar vi nu fram en serie utbildningar speciellt anpassade för kommuner.
Målgruppen är kommunanställda (inte kommuninvånarna). Ungefär 80% arbetar inom skola,
vård och omsorg och 75% är kvinnor, så det är i första hand denna grupp utbildningarna är
anpassade för. Med rätt kunskap och rätt inställning kan personalen utgöra det bästa
säkerhetssystem som finns. Det är målet med Trygg Verksamhet.

Konceptet Trygg Verksamhet
1. Grundläggande datorstödd säkerhetsutbildning
Till att börja med behövs grundläggande kunskaper. Utbildningen innehåller det som är
gemensamt oavsett verksamhet. Självklart SBA men den går längre än så och tar även upp
personsäkerhet, skalskydd, informationssäkerhet, rapportering, etc. Utbildningen avslutas med
ett prov och resultaten sparas i ett statistikverktyg så SBA-kraven på dokumentation uppfylls.
Det är en god idé att kräva ett godkänt prov för deltagande i nästa del:
2. Lärarledd utbildning
T.ex. utrymnings- och släckningsövning samt lokal teori anpassad efter verksamhet och
lokaler. Bör göras inom 2-4 veckor efter den grundläggande utbildningen, då förstärks
inlärningseffekten kraftigt. Genomförs av kommunen på samma sätt som i dag (ingår inte i
Trygg Verksamhets erbjudande). Det nya är att teoridelen kan kortas ner betydligt och nivån
samtidigt höjas genom att fokusera på de lokala förutsättningarna.
3. Scenarieövningar på datorn (produceras 2013)
Säkerhet är något man plötsligt förväntas behärska i en stressig situation - ofta utan att ha
praktiserat det på flera år. Att ägna timmar åt utrymnings/släckningsövningar varje år blir
kostsamt. Men att genomföra en 5-minutersövning på datorn när det passar en själv, det
hinner alla med. Den realistiska övningen på datorn lär ut rätt beteende, påverkar attityder,
ökar uppmärksamheten på risker, ger självinsikt - "Oj, det här kunde jag inte, bäst att läsa på i
grundutbildningen". Bör göras minst en gång per år.
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Fördelar
Trygg Verksamhets blandning av olika pedagogiska metoder där fokus hela tiden ligger på att
höja säkerhetsmedvetande innebär:
 Minskade kostnader, en uppenbar fördel med datorstödd utbildning. Dels kostnaderna för
lärare, resor, lokaler, vikarier, men även minskad förlorad arbetstid.
 Utbildning när det passar eleven, inte läraren. T.ex. när det är mindre att göra på jobbet.
 Alla går utbildningarna, inte bara brandskyddsombuden. Skapar delaktighet i
säkerhetsarbetet.
 Dokumenterat utbildningsresultat enligt SBA-krav genom att avklarade prov rapporteras
till ett statistikverktyg som ansvariga i kommunen har tillgång till.
 Ett beprövat koncept där alla delar samverkar för att långsiktigt höja säkerhetsmedvetandet.
 Ökad kontroll till säkerhetsavdelningen. Med hjälp av statistikverktyget får man kontroll
över vilka som klarat utbildningarna och kan sätta in åtgärder där de verkligen behövs.
 Utbildning som ett strategiskt säkerhetsverktyg: Scenarieövningarna kan användas för att
aktivt höja säkerheten när ansvariga upplever en ökad säkerhetsrisk i verksamheten. T.ex.
vid ovanligt många anlagda bränder, stölder eller skadegörelse.

Kontakt
Stefan Eichenholz, 070-447 04 84, stefan@imagineab.se
Anna Torndahl, 070-461 17 94, anna@imagineab.se
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