Bakgrund
Konceptet Trygg Verksamhet har vuxit fram sedan Lagen om skydd mot olyckor kom den
1/1 2004. Målet är att uppfylla lagens utbildningskrav 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 75% arbetar inom skola,
vård och omsorg och 80% 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. Det nya är att
teoridelen kan kortas ner betydligt och fokusera på de lokala förutsättningarna.
3. Scenarieövningar på datorn
Säkerhet är något man plötsligt förväntas behärska i en stressig situation - ofta utan att ha
praktiserat det på flera år. Att ägna timmar åt brandövningar 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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Kompletterande utbildningar
Beroende på arbetsuppgifter kan det behövas olika kompletterande utbildningar. T.ex. i
informationssäkerhet, brandfarlig vara, utbildning för bygg- eller driftsentreprenörer, o.s.v.
De kan vara lärarledda eller datorstödda beroende på vad som är effektivast. I det senare fallet
kommer de att ingå i Trygg Verksamhet om vi märker att det finns ett gemensamt behov.

Lokala anpassningar
Utbildningarna i Trygg Verksamhet är inte huggna i sten, de kan skräddarsys efter din
kommuns behov. Loggor kan bytas, texter och bilder kan ändras, länkar till lokala säkerhetssidor kan läggas till, er kommunordförande eller säkerhetsansvarige kan hälsa välkommen,
utseendet kan anpassas efter er grafiska profil, o.s.v. Hör av dig så berättar vi mer.

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, 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.

Pris
2000:-/mån + en krona per anställd (betalas i steg om 500 anställda). Första året tillkommer
en engångskostnad på 50.000:-. Det är allt.
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Länk
Grundutbildning och mer information finns på www.tryggverksamhet.se

Framtid
Trygg Verksamhet utvecklas hela tiden. Nya övningar och utbildningar tillkommer löpande.
Nästa steg är t.ex. produktionen av repetitionsövningarna i form av realistiska scenarieövningar. Påbörjas våren 2012.
Tanken är att behoven i kommunerna ska styra utvecklingen. Här kan personalen upprätthålla
en hög kunskapsnivå med rätt inställning till säkerhetsarbetet, samtidigt som tidsåtgång och
kostnader hålls på en minimal nivå. Att vara med i Trygg Verksamhet är att prenumerera på
säkerhet.

Vi som står bakom Trygg Verksamhet
Det är e-learningföretaget Imagine Interactive Media AB som utvecklar konceptet. Vi har
producerat en stor mängd säkerhetsutbildningar framförallt inom offentlig verksamhet, se
referenserna nedan.
För att säkerställa att Trygg Verksamhet verkligen blir skräddarsytt efter kommunernas behov
har vi tagit hjälp av olika experter samt säkerhetsansvariga från fyra kommuner: Peter Zerpe,
Kristianstad, Michael Marklund, Staffanstorp, Tonny Antmar, Höör/Hörby och Jeanette
Lundahl, Ängelholm/Örkelljunga. Dessutom har en referensgrupp med 7 kommuner och ett
landsting ingått i utvärderingsfasen.

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

Referenser
Imagine producerar datorstödd utbildning som lär ut kunskaper och samtidigt påverkar
attityder. Bland kunderna av datorstödd säkerhetsutbildning återfinns BRÅ, Capio, Folke
BernadotteAkademin, FRA, Försvarsmakten, Jones Lang LaSalle, Karolinska
Universitetssjukhusen, Kustbevakningen, Landstinget Dalarna, Landstinget i Värmland,
Locum, MSB, Rikspolisstyrelsen, Partsrådet, SL, Stockholms Läns Landsting,
Stockholmsregionens Försäkrings AB, Svenska Kraftnät, Tullverket, UD, Västra
Götalandsregionen, Unibail-Rodamco (köpcentrum), div kommuner…
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