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Information inför verksamhetsbevakning 
säkerhetsledarskap SKB 

SSM avser genomföra en verksamhetsbevakning vecka 38, 20-22 september 2016, med 

temat ”säkerhetsledarskap”. 

 

Syftet med verksamhetsbevakningen 

Det övergripande syftet är att inhämta information om och värdera hur SKB:s ledare på 

olika nivåer ser på och bedriver sitt ledarskap för säkerhet samt hur SKB förser 

organisationen med nya chefer och utvecklar dessa avseende ett säkerhetsfrämjande 

ledarskap. 

 

Upplägg  

Intervjuer  

SSM önskar få hjälp med planering av intervjuer enligt nedan (information lämnades 

redan i email den 1 juli och detta är bara en bekräftelse på denna information kopplat till 

intervjuer): 

 

Intervjuerna är tänkta att hållas på SKB:s Stockholmskontor den 20, 21 och 22 september. 

 

SSM önskar inleda med att intervjua cFH respektive en medarbetare på FH som jobbar 

med ledarskapsutveckling. 

 

Därefter önskar SSM, utan krav på turordning, att intervjua:  

cD, cDL, medarbetare inom DL, cT, cF, cS, Säkerhetsskyddschef, medarbetare på S 

(Annika vore lämplig) och om någon (valfri) enhetschef på Clab eller SFR har möjligt att 

resa till Stockholm vill vi gärna ha en intervju med denne. 

 

Intervjuerna beräknas ta ca 1 h vardera med 10 min paus mellan.  

SSM kommer även att på plats genomföra spontanintervjuer med medarbetare i 

organisationen. Det finns därför behov av att avsätta ca tre timmar för reservtid utöver de 

ovan nämnda intervjuerna. Dessa intervjuer blir kortare ad hoc-intervjuer och behöver ej 

schemaläggas. 

 

SSM kommer vilja avsluta intervjuserien med att intervjua VD. (Intervju med VD 

Christopher Eckerberg är redan bokad den 23 september kl. 13-14).   

 

SSM önskar att SKB tar fram ett förslag på intervjuschema. 
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Lokaler 

SSM önskar förfoga över ett rum på SKB:s Stockholmskontor under de aktuella datumen. 

För att kunna genomföra spontanintervjuer med medarbetare i organisationen behöver 

SSM:s inspektörer vara föranmälda samt ha egna passerkort till lokalerna. 

 

 

Deltagare  

Lars Axelsson, KM (lars.axelsson@ssm.se; Tel: 08-799 43 30), ansvarig  

Elisabet Höge, RD (elisabet.hoge@ssm.se; Tel: 08-799 33 40) 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Lars Axelsson 

   

Enheten för Människa Teknik Organisation 

Avd. för Kärnkraftsäkerhet 


