
Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 

 
ÅTGÄRDER DÅ SÄKERHETSREGLER INTE FÖLJS 

 
 
 
SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur. 
Ett material från Arbetsgrupp 11 – Verktyg i säkerhetskulturarbetet 
http://www.ssg.se/Produkter-och-tjanster/SSG-Halsa-Sakerhet-
Miljo/Sakerhetskultur/ 
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Bakgrund 

Detta material är framtaget av SSG Säkerhetskommitté - 
Arbetsgrupp 11 "Verktyg i Säkerhetskulturarbetet". 

  

Uppdragets syfte: 

Att tillhandahålla effektiva verktyg som medlemmar kan 
använda i syfte att stärka säkerhetskulturen på industrierna. 

 

Detta dokument utgör en del i framtaget och sammanställt 
material. 
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Arbetsgrupp 
Arbetsgruppens medlemmar kommer från gruv-, kemi-, stål och 
massa- och pappersindustrin. 

 

Deltagare:  

Se http://www.ssg.se/Produkter-och-tjanster/SSG-Halsa-
Sakerhet-Miljo/Sakerhetskultur/. 

 

Kontakt: 

E-post: sakerhetskultur@ssg.se 
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Förord (1/2) 

Utvecklingen av arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet är en 
ständigt pågående process. Inom industrin har mycket 
handlat om den tekniska  utvecklingen och att arbeta med den 
fysiska arbetsmiljön. Det har lett fram till bra metoder för 
att förebygga tekniska brister, som har gett goda resultat. 
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De flesta är dock eniga om att ett effektivt 
arbetsmiljö- och säkerhetsarbete också 
bygger på att beteendebaserad säkerhet 
beaktas. Alla, såväl individen och gruppen 
som arbetsgivaren, har betydelsefulla roller. 
Ett framgångsrikt arbete bygger till stor del 
på förståelse för övergripande mål och 
värderingar, samt en inneboende känsla av 
nyttovärde.  
  
 



Förord (2/2) 

Genom det systematiska arbetsmiljö-arbetet 
ska arbetsgivaren arbeta med att förebygga 
risker, i första hand genom att försöka bygga 
bort dem. Det räcker då inte med att bara titta 
på de tekniska riskerna utan det är viktigt att 
ha ett MTO-perspektiv, dvs. titta på hur 
människa-teknik-organisation påverkar 
varandra och säkerheten. 
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Det är ändå inte säkert att vi hittar alla risker och när vår verksamhet 
plötsligt kräver nya insatser behöver vi också ha arbetat med vårt 
förhållningssätt till risker och vår arbetsmiljö. Vi kallar detta att 
arbeta fram en god säkerhetskultur. 
 

Det är bra om verksamheten kan anpassas så att män-
niskan har en så liten möjlighet som möjligt att göra fel. 



Definitioner 

 

Säkerhetskultur 

Gemensam och inlärd mening, erfarenhet och tolkning av 
arbete och säkerhet – delvis symboliskt uttryckt – som 
vägleder människors handlingar gentemot risk, olyckor 
och prevention. 

 

Säkerhetsklimat 

Gemensamma uppfattningar av policy, procedurer och 
praktik relaterade till säkerhet i organisationen. 
Säkerhetskulturens yttringar. 

(Policy är inte företagets policydokument utan det 
gruppmedlemmarna gemensamt uppfattar som sin 
policy.) 

Exempel: ”Så här gör vi här” 
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Har du frågor kan du kontakta: 
Svenolof Karlsson, SK Resurs 
Tel: 0454-30 26 26 
e-post: svenolof@skresurs.se 

Ett verktyg för utveckling av 
säkerhetskulturen 

 

 
ÅTGÄRDER DÅ 

SÄKERHETSREGLER INTE 
FÖLJS 
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Bakgrund 
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Ett generellt ”problem” i arbetsmiljöarbetet är 
att personer inte följer de säkerhets- och 
ordningsregler som finns. 
 
Detta ”problem” upplevs oftast som stort i det 
praktiska arbetet. 
 



Orsaker till att regler inte följs 
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Orsakerna till att uppsatta säkerhetsregler inte följs 
kan vara flera… 
 
Vanligast är att: 
• Reglerna är okända eller otydliga.  
• Personen gör en egen bedömning utifrån sin egen 

erfarenhet och situation och förstår inte 
konsekvenserna.  

• Personen utsätts mer eller mindre medvetet av ett 
grupptryck att inte följa säkerhetsregeln. 

• Personen upplever sig bli styrd av en överordnad 
• Säkerhetsregler kan tolkas olika (bör/skall) 
• Olika regler gäller på olika avdelningar på samma 

anläggning. 
• Fel saker belönas, t.ex. snabbhet istället för säkert 

agerande. 
 



Ansvar 
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Förenklat anger arbetsmiljölagen en fördelning 
mellan arbetsgivare och arbetstagare när 
det gäller säkerhetsregler på arbetsplatsen. 
 
• Arbetsgivaren ansvarar för att  det finns 

relevanta säkerhetsregler och att arbetstagaren 
känner till och har kunskap om dessa.           
(AML 3Kap §3)  
 

• Arbetstagaren ska följa dessa regler.             
(AML 3Kap  §4)  

 
Arbetsmiljöverket har en lista över arbetsmiljö-
domar : 
http://www.av.se/lagochratt/domar/ 
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Åtgärder vid avvikelse 
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Person följer inte den 
regel som gäller 

Uppmärksamma 
personen omgående 

Undersök varför 
regeln inte följdes 

Arbetsrättsliga 
åtgärder 

Avbryt arbetet om det 
är stor risk för skada. 
Tala med personen 

om de brister du ser. 

Exempel på frågor: 
Otydlig instruktion? 
Okänd instruktion? 

Medvetet och på eget 
initiativ av personen? 

Kände personen 
acceptans/tidspress 
från arbetsledning? 

Muntlig tillsägelse 
Skriftlig tillsägelse 

Erinran 
Uppsägning/avsked 



Bakomliggande orsaker? 
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När brister på efterlevnad uppmärksammas är det 
lätt att enbart se den som inte följer regeln som 
skyldig.  
 
Arbetsgivaren bör dock först fundera på de 
bakomliggande orsakerna genom att: 
• Vara nyfiken och öppen och ta reda på varför en 

regel inte följs. 
• Arbeta konstruktivt med att hitta lösningar som 

upprätthåller en säker arbetsmiljö och ett 
fungerande arbetssätt. 

• Intervjua personer som inte följer regler och fråga 
varför de agerade så.  

• Inte direkt acceptera resonemanget ”jag tar på 
mig – mitt fel”, utan söka efter bakomliggande 
faktorer. 

 
 



Frågor för arbetsgivaren 
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Brister efterlevnaden av säkerhetsregler måste 
arbetsgivaren bl.a. ställa sig följande frågor: 
 
• Är regeln relevant vid aktuella risker/ 

förhållanden/situationer? 
• Är regeln känd och har arbetstagaren förstått 

den? 
• Är regeln utformad så att arbetstagaren har 

förutsättningar, kunskap, resurser, tid etc., för att 
kunna följa den? 

• Vilken säkerhetskultur och riskbenägenhet 
finns det i gruppen? 

 
 
 



Varför brast det i efterlevnaden? 
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Om bristen i efterlevnaden beror på 
otydliga regler eller dålig 
kommunikation bör detta i första hand 
åtgärdas innan personliga åtgärder vidtas. 
 
Om bristen i efterlevnaden beror på den 
enskilda personens egna bedömning 
och/eller medvetna avsteg och den 
inte är acceptabel ur säkerhetssynpunkt 
ska arbetsgivaren göra arbetstagaren 
uppmärksam på bristen. 
 
 
 



Arbetsrättsliga åtgärder 
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Muntlig 
tillsägelse 

Skriftlig 
tillsägelse 

Erinran Uppsägning/ 
Avsked 

Varje chef har ett 
ansvar att säga till när 
en medarbetare agerar 

eller hanterar en 
arbetsuppgift/ 

händelse felaktigt. 

Om beteendet 
upprepas eller 

är av allvarligare 
karaktär utfärdas 

en skriftlig  
tillsägelse. 

 
Medarbetaren bör 

kvittera att  
han/hon har tagit 

emot informationen. 

Om beteendet 
upprepas utfärdas 
en skriftlig erinran 
av personalchefen. 

 
Berörd facklig  
organisation  

delges beslutet. 

Det blir följden om det 
felaktiga beteendet 

inte upphör eller om  
händelsen bedöms 

vara av mycket 
allvarlig art. 

 
Hanteras enligt 
gällande arbets- 

rättsregler. 

Detta är en normal hantering vid avvikelser, 
skulle händelsen dock vara av allvarligare art kan 

steg i processen förbises. 



Arbetsrättsliga åtgärder 
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Om personen även fortsättningsvis låter bli att 
följa gällande regler, trots att han/hon är 
medveten om bristen och har kunskap om rätt 
agerande, kan det leda till en fortsatt arbetsrättslig 
process.  
 
Ytterst kan det innebära att arbetstagaren avskiljs 
från sin anställning. 
 
 
Denna information bör lämnas till personen i ett 
tidigt skede utan att uppfattas som hot.  

 
 
 
 
 
 



Viktigt att tänka på (1/2)  
(gäller ej avsked vid mycket allvarliga händelser) 
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• Du måste agera inom två månader efter en händelse som 
kan betraktas som misskötsel. Tvåmånadersregeln 
innebär att en uppsägning inte enbart kan grundas på 
omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två 
månader. Däremot kan saker som inträffat tidigare åter bli 
aktuella i samband med en ny händelse. Gamla händelser får 
åberopas men inte som primär förhandlingsgrund. 
 

• Normalt ska förhandling vara genomförd med aktuell 
facklig organisation innan personen får besked om 
uppsägning. 

 
 



Viktigt att tänka på (2/2)  
(gäller ej avsked vid mycket allvarliga händelser) 
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• Så länge förhandling med facklig organisation inte är 
avslutad ska: 
 
• Aktuell uppsägningstid beaktas. 
• Lön utbetalas som vanligt (Arbetsgivaren kan dock välja 

att låta personen bli arbetsbefriad i hemmet men med 
bibehållen lön). 
 

• Innan du agerar - stäm av med HR-avdelning/jurist 
 
 



Vid mycket allvarliga händelser 
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Vid mycket allvarliga händelser kan personen avskedas. 
 
Avvikelsen ska då ha riskerat att utsätta person själv eller andra 
för mycket stor skada. Kraftiga hot och våld mot andra kan 
utgöra orsak. 
 
Avsked är en absolut sista utväg om det bedöms att 
fortsatt säkerhet inte kan upprätthållas. Alternativ åtgärd är att 
omgående kontakta HR-avdelning/arbetsrättsjurist, 
arbetsbefria personen samt kalla till förhandling med aktuell 
facklig organisation. 
 
Om avsked tillämpas ska aktuell facklig organisation  
omedelbart informeras.  
 
 



Generella tips 1:1 
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Tips då person uppmärksammas om avvikelse 
från säkerhetsregler/rutiner: 
 
• Påtala detta omgående i en hjälpande ton. Istället för att 

bryskt avbryta – ställ frågan om det finns någon speciell 
anledning till att regeln/rutinen inte följs. 
 

• Lyssna på svaret och försök att hitta den under-liggande 
orsaken genom att ställa kompletterande frågor.  
 

• Säkerställ att personen förstår att avvikande från 
säkerhetsregler inte är tillåtet. Om behov av avvikelse 
uppstår ska detta tas upp med närmaste chef innan 
avvikelsen sker. 

 
 



Generella tips 1:2 
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Tips då person uppmärksammas om avvikelse 
från säkerhetsregler/rutiner: 
 
• Informera personen om att det kan leda till mer kraftfulla 

åtgärder nästa gång en avvikelse uppmärksammas. En 
otillåten avvikelse betecknas som mycket allvarlig och i 
värsta fall kan en uppsägningsförhandling begäras. 
 

• Registrera vilka åtgärder företaget gjort i ordinarie system 
(avvikelser och tillbud) så att ett eventuellt mönster kan 
upptäckas och att tidpunkten för händelsen finns 
dokumenterad. 
 

• Personliga åtgärder registreras via HR-avdelningen så att 
det inte strider mot PUL. 
 

• Systematisera uppföljningen av åtgärder. 
 
 



Generella tips 2:1 

Version 4 2013-12-20 

Tips för att motverka missförstånd 
 
• Informera alla på ett tydligt sätt om hur företaget ser 

på avvikelser från säkerhetsrutiner och säkerhetsregler. 
 

• Upprättade säkerhetsregler ska följas av alla. Om 
undantag får ske, var tydlig med i vilka situationer det är 
tillåtet.  
 

• Fastställ hanteringen vid avvikelse och hur eventuell 
upptrappning ska hanteras mellan de fackliga parterna och 
företaget innan det blir aktuellt att användas. 

 
 



Generella tips 2:2 
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Tips för att motverka missförstånd 
 
• Skriv reglerna så tydliga och enkla som möjligt. 

Säkerställ att de är möjliga att följa. Var ödmjuk och ha i 
minnet att även fastställda regler och rutiner kan behöva 
skrivas om för att kunna följas och därigenom uppfylla sitt 
syfte (se arbetsgruppens material ”Hur utforma rutiner för 
efterlevnad och acceptans?”). 
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