
Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 

 
HUR UTFORMA RUTINER FÖR EFTERLEVNAD OCH 

ACCEPTANS? 
 
 
 
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: 
Henrik Magnusson, LKAB 
Tel: 0980-715 34 
e-post: henrik.magnusson@lkab.com 

Ett verktyg för utveckling av 
säkerhetskulturen 

 

 
HUR UTFORMA RUTINER FÖR 

EFTERLEVNAD OCH 
ACCEPTANS? 
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Hur utforma rutiner för efterlevnad 
och acceptans? 
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Definitioner 
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Direktiv – styrinstrument som används av en högre instans 
för att dirigera underlydande myndighet i rätt riktning mot 
tidigare uppsatta mål 
 
Ramlag – värderingar, helhetsprinciper och riktlinjer, där 
lagstiftaren uppställer mål och i mindre utsträckning 
detaljreglerar vad som ska göras. 
 
Författningssamling – ett av myndigheten beskrivet sätt att 
förtydliga och konkretisera hur en bestämmelse efterlevs 
 
Rutin – ett av företaget i visuellt beskrivet sätt att arbeta 
säkert och i samstämmighet med gällande bestämmelser 



Förord 
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Dessa samlade erfarenheter är upprättade av arbets-
grupp 11 – verktyg i säkerhetskulturarbete. En av de 
avgörande faktorerna är på vilket sätt de strukturella 
delarna i arbetsmiljöarbetet tilltalar användarna och 
företagets viktigaste resurs – personalen! 
 
En återkommande diskussion är  att arbetssätt, 
metoder eller rutiner blir för omfattande, för 
många eller svåra att använda som stöd vid 
korrigerande åtgärder. För de som arbetar inom 
arbetsmiljöområdet (målgruppen för denna 
sammanfattning) är det av stor vikt att även lägga på ett 
pedagogiskt perspektiv i sitt arbete och hela tiden 
utveckla sitt arbete för att accepteras av så många som 
möjligt. 
 



Bakgrund 
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Verksamheter med höga risker arbetar ofta med att 
upprätta rutiner om hur ett arbete ska 
utföras. Målet med arbetet är att förebygga att 
olycksfall inträffar. Rutiner är i regel upprättade av 
sakkunnig och kompetent personal som har god 
förståelse för gällande bestämmelser och krav. Att 
skapa rutiner som vägleder och som reducerar 
riskbilden i det dagliga arbetet kan närmast liknas 
vid en konstform. 
 
 
 
Men hur skapas rutiner som är enkla att 
förstå och som känns naturliga att 
tillämpa?  
 



Några frågor att ställa sig… 
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• Förekommer det att medarbetare medvetet bryter 
mot gällande regler och rutiner? 
 

• Belönas och får medarbetare vinster i att bryta mot 
regler, rutiner vid ert företag? 
 

• Kan alla medarbetare på ett enkelt sätt ta till sig och 
tillämpa regler, rutiner som en del i det dagliga 
arbetet? 
 

• Upplever medarbetaren nytta att arbeta enligt 
gällande bestämmelser? 
 

• Finns det redan något som beskriver detta arbetssätt? 
Behövs en ny rutin? 
 

• Skrivs rutinen utifrån vad användaren verkligen ska 
göra? 
 

• Är rutinerna/reglerna lätta att finna? 

 
 



Några tips vid upprättande av 
regler/rutiner 
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• Ha så få rutiner som möjligt! 
 

• Använd så lite text som möjligt men så mycket bilder som 
möjligt! 
 

• Beskriv Varför, Var, Hur och Vem man kan få stöd av. 
 

• Kom ihåg att rutiner är skrivna åt medarbetarna, ej 
lagstiftare! 
 

• Tänk på hur ni når ut med rutiner. Fundera över vilka olika 
sätt man kan ”påminna” medarbetarna! 
 

• Eliminera motstridiga uppgifter, och reducera antalet 
dokument som beskriver rutinen. 
 

• Sätt målgruppen i fokus och involvera dem i framtagandet 
av reglerna! 
 

• Följ upp och revidera så de hålls aktuella. 
 

 



Varför har vi denna regel/rutin? 

Version 5 2013-12-20 

1. Beskriv varför rutinen finns: 
 
Exempel: 
”Regeln/rutinen för arbete på hög höjd 
upprättades på företaget 19XX, och 
fastställdes senast 19XX vid 
skyddskommittén. Skälet till att denna 
rutin upprättats är att förhindra att 
medarbetare råkar ut för fall…”  
 

 
 Viktigt att tänka på:  
Rikta aldrig bestämmelser mot att ”…för att lagen säger så”! 



I vilka fall och var bör regeln/rutinen 
tillämpas? 
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2. Beskriv i vilka fall samt var det är viktigt 
att tänka på rutinen: 
 

Exempel: 
”När ni arbetar med byggnationer, service/ 
underhåll och allt annat arbete som måste 
bedrivas på hög höjd, är det viktigt att i första 
hand upprätta arbetsställningar med räcke. 
Vid de fall där inga andra åtgärder är möjliga, 
används sistahandsalternativet; dvs. hjälm 
med hakrem samt fallskydd”.  
 

 
 Viktigt att tänka på:  

Försök inte täcka in alla möjliga scenarion, utan skriv ”brett”. 



Hur efterlevs rutinen? 
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3. Beskriv hur arbetet ska utföras:  
 

Exempel:  
”Kom ihåg att om ni måste använda 
fallskydd: kolla funktion, fråga om ni inte 
använt fallskydd tidigare, se till att 
förankra selen på rätt plats etc. Men 
framför allt – riskbedöm arbetet före ni 
påbörjar det och tänk efter före!” 
 

 
 

Viktigt att tänka på:  
Beskriv hur på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt, gärna 
med bilder” 



Vem kan man vända sig till vid 
frågor? 

Version 5 2013-12-20 

4. Beskriv vem man kan fråga:  
 

Exempel:  
”Er chef har som uppgift att se till att er 
arbetsmiljö är så bra som möjligt. Chefen 
har därför kunskaper om hur regler/ rutiner 
kan utföras. Om inte er chef finns till hands 
kan ni alltid fråga en kollega, ert skydds-
ombud eller vända er till en arbetsmiljö-
specialist vid er företagshälsovård”. 
 
 
Viktigt att tänka på:  
Alla har ett ansvar att hjälpa och stötta varandra – bind er inte 
bara till ansvar! 



 

www.ssg.se 

e-post: sakerhetskultur@ssg.se 
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