
I Finland har verksamhet och 
lärandekoncept inom hälsa och 
säkerhet utvecklats i så kallade 
Safety Training Parks (STP), en 
fysisk plats för tillämpad träning 
och reflektion. Verksamheten finns 
i dag etablerad vid tre regioner i 
Finland med en nationell samver-
kan och utveckling av säkerhets-
pedagogik.
 Sveriges Byggindustrier har 
genom en nationell förstudie 
studerat det finländska konceptet 
och kommit fram till att det finns 
ett behov av att även i Sverige ut-
veckla säkerhetsutbildningarna, så 
att praktisk träning och reflektion 
får en central plats. Att minska 
olycksriskerna på våra byggarbets-
platser har högsta prioritet.
 Byggbranschens Säkerhetspark kommer att administreras av Sveriges 
Byggindustriers Entreprenörsskola, www.sverigesbyggindustrier.se/kurs. 
 

Kontaktperson för intresserade samarbetspartners är  
Berndt Jonsson, regionchef BI Södra Norrland tillika projektledare 

för fokusområdet En säker arbetsplats,  
berndt.jonsson@sverigesbyggindustrier.se, mobilnr 0706-29 01 93.

Nu bygger vi  

Byggbranschens  
Säkerhetspark!

EN TRÄNINGSANLÄGGNING 
FÖR SAMVERKAN OCH  

SÄKRARE BYGGEN!



Sannolikheten att jag drabbas av 
en negativ händelse är mindre än 
att min kollega drabbas...

Riskuppfattning är individuell och vi människor tenderar att underskatta 
risker. Rubriken är ett exempel på ett fenomen som kan kallas ”Optimism 
Bias”, att vi har lättare att koda önskvärda händelser än oförutsedda oönska-
de händelser. 
 När det gäller säkerheten på våra byggarbetsplatser bör vi hellre inse att 
en olycka kan drabba vem som helst.

Erfarenheter hjälper oss 
att fatta rätt beslut
Säkerhetslärande är en viktig 
dimension av träning. Att ha 
goda kunskaper är bra men nyt-
tan är begränsad om dessa inte 
kan tillämpas praktiskt. Blandat 
lärande är ett lärande där vi 
lär oss genom att använda alla 
våra sinnen. Vi lär oss nya saker 
genom att observera, känna, 
imitera, reflektera, reagera och 
experimentera. Vi interagerar med andra för gemensamma begrepps- och 
föreställningsvärldar. Vi analyserar, utvärderar och drar egna slutsatser från 
det inlärda för att föra in nya tankesätt, värderingar, färdigheter, vanor och 
beteenden i vår vardag på vår arbetsplats.
 Människan påverkas av erfarenheter. Hjärnan tolkar situationer utifrån 
ett erfarenhetssystem, där bilder antingen varnar eller stimulerar till rätt 
beteende i beslutsprocessen. Genom träning och reflektion kan vi träna upp 
vår helhetssyn, självinsikt, problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga samt 
förmåga att övertyga andra.
 

Allt detta tar vi fasta på vid  
utvecklingen av Säkerhetsparken

Vi bygger Sveriges första 
träningspark för säkerhet 

Sveriges Byggindustrier bygger 
nu – för första gången i Sverige 
– en nationell bransch gemensam 
säkerhetspark för en bred grupp 
användare; yrkesarbetare, arbets-
ledare, skyddsombud, byggelever, 
lärlingar, lärare, studenter, arbets-
ledare, platschefer, beställare, 
projektörer etc inom hela bygg-
sektorn. 
    I samverkan med våra sam-
arbetspartners vill vi utveckla 

koncept och metoder för fördjupad träning och demonstrationsutveckling 
inom arbetsmiljö hälsa och säkerhet. 
 Säkerhetsparken ska placeras i närheten av Arlanda flygplats och beräk-
nas vara klar för viss testverksamhet under våren 2019. I samverkan med 
andra organisationer och företag i branschen hoppas vi kunna erbjuda en 
träningspark med stor bredd och hög kompetens. 
 Vill din organisation vara med och bidra? Ni kan delta på många sätt; 
idéer, knowhow, utrustning, maskiner, önskemål, tid, finansiellt stöd, drift, 
förvaltning...

Säkerhetsparken ska bidra till tryggare och säkrare  
arbetsplatser med noll olyckor
I Säkerhetsparken bygger viupp tränings- och demonstrationsmiljöer där 
befintliga och/eller nya och säkrare arbetssätt, metoder, produkter och 
utrustning ska kunna demonstreras, tränas, utvecklas och utvärderas. Ny 
vetenskap ska presenteras i form av träningskoncept och öka förståelsen för 
beslutspsykologins påverkan i de beslut som fattas på arbetsplatsen indivi-
duellt och i grupp. Träning i Säkerhetsparken ska ge en fördjupad förståelse 
för vilka attityder och beteenden som krävs för att skapa en säkerhetskultur 
med färre antal olyckor och tillbud.


