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Sammanfattning  

 

Bygg- och anläggningsbranschen har i dagsläget dubbelt så många olyckor och 

arbetsrelaterade sjukdomar jämfört med andra branscher. En god säkerhetskultur inom 

organisationer är vad som kan täcka de delar som inte kan fångas upp av rutiner och policys, 

det vill säga det mänskliga beteendet. Det övergripande syftet med denna studie var därför att 

undersöka hur en god säkerhetskultur kan främjas inom organisationer. Frågeställningarna 

innefattar arbetsgruppens upplevda säkerhetsarbete, rutiner, vilka mål och förväntningar som 

finns samt hur en öppenhet kring säkerhetsfrågor kan främjas. Genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer har arbetsgruppen fått berätta om deras egna subjektiva 

upplevelser. Datan har analyserats genom tematisk analys och jämförts med tidigare forskning 

inom organisations- och säkerhetskultur. Resultatet visar att en god säkerhetskultur kan 

främjas genom kunskap om de faktorer som påverkar individens säkerhet, kommunikation 

och tydlighet från ledning, utrymme för att integrera samtal om säkerhet i den dagliga 

verksamheten samt en god förståelse om varför rapportering och dokumentering är viktigt. De 

utmaningar arbetsgruppen står inför är framförallt att skapa förståelse, involvering och 

delaktighet, gradera risker samt att integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett 

naturligt sätt i den dagliga verksamheten.  

 

 

Nyckelord: säkerhetskultur, rapporterande kultur, organisationsförändring, mänskligt 

beteende, arbetsmiljö  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The construction industry has in the current situation twice as many accidents and work-

related health issues than other industries. A good safety culture within organizations is what 

can cover the parts that cannot be caught up by routines and policies, in other words the 

human behavior. The overall purpose of this study was therefore to investigate how a good 

safety culture can be promoted within organizations. The research questions comprise safety, 

routines, goals and expectations experienced by the work group, and how openness around 

safety can be promoted within organizations. Through qualitative semi-structured interviews, 

the work group has been able to share their own subjective experiences. The data has been 

thematically analyzed. The results show that a good safety culture can be promoted by 

knowledge about the factors that affect the individual’s safety, communication and clarity 

from the management, to integrate conversations about safety into the day-to-day operations 

as well as a good understanding of why reporting and documentation are important. The 

challenges that the work-group faces are primarily to create understanding, involvement and 

participation, grading risks and integrating systematic work environment work into daily 

operations. 

 

Keywords: safety culture, reporting culture, organizational change, human 

behavior, work-safety environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Först och främst vill vi tacka familj, vänner samt alla hundvakter och barnvakter som under 

studiens gång stöttat oss, gett oss mat och låtit oss vila i fred.  

 

Vi vill tacka våra fina handledare på bolag X som peppat oss genom hela processen, kommit 

med viktig input kontinuerligt samt tagit med oss på kaffepauser som annars hade fallit i 

glömska.  

 

Tack till vår handledare Peter på Luleå tekniska universitet som hjälpt oss på rätt spår genom 

hela studiens gång samt tillfört många skratt längs vägen.  

 

Stort tack även till samtliga intervjupersoner för ert deltagande. Det är tack vare er öppenhet 

och välkomnande som studien gått att genomföra.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för att vi kompletterar varandra på bästa sätt och att vi 

tillsammans har tagit oss igenom en kandidatuppsats under komprimerad tid.  
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Inledning 
 

Säkerhetskultur som begrepp kan definieras på flera olika sätt och de flesta definitioner 

handlar i slutändan om människors beteende gentemot säkerhet (Cooper, 2000). Begreppet 

säkerhetskultur kommer ursprungligen från teorier om organisationskultur, vilket Alvesson 

(1989) definierar som hur gruppens gemensamma basala värderingar och normer kommer till 

uttryck i attityder, symboler och beteenden. Alla svenska företag som har anställda omfattas 

av reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar 

om arbetsgivarens ansvar med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att 

ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås 

(Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS] 2001:1). Under 2018 omkom 50 personer i 

arbetsplatsolyckor i Sverige och enligt Arbetsmiljöverket har arbetsrelaterade dödsolyckor 

ökat de tre senaste åren (AV, 2019). Analyser utförda av Arbetsmiljöverket visar att dessa 

dödsolyckor skedde på grund av en kombination av omständigheter och välkända risker. 

Detta hade med största sannolikhet kunnat förebyggas genom ett fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur (AV, 2020). 

 

Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete togs i bruk år 2001 men begreppet säkerhetskultur 

började användas redan under Tjernobylkatastrofen 1986 (Chen, McCabe & Hyatt, 2018). 

Törner (2008) säger att företag inte enbart kan konstruera regler och rutiner som täcker alla 

tänkbara situationer då det är svårt att vara så pass förutsägbar. Det är här det mänskliga 

beteendet kommer in som en viktig faktor, utöver det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare 

menar Törner (2008) att om företag istället lyckas skapa en kultur där mänskliga bedömningar 

och beslut fattas vid varje enskilt tillfälle så kan organisationer således komplettera de rutiner 

och regler som redan finns.  

 

Törner (2008) säger att när en olycka inträffar är det lätt att se över eventuella tekniska brister 

och således frångå de psykologiska och sociala aspekterna. Hedström (2020) skriver att 

säkerhet påverkas av många faktorer. Det är sällan en enda faktor som fallerar när en olycka 

sker och orsaken kan både vara av teknisk natur men också ha med värderingar i kulturen på 

arbetsplatsen att göra. Således är det viktigt att alla parter samverkar i säkerhetsarbetet då alla 

är en del av varandras arbetsmiljö och enbart gemensamt kan verka för en bättre arbetsplats 

(Hedström, 2020).  

 

Reason (1997) jämför en god säkerhetskultur med en så kallad informerad kultur. En 

informerad kultur menar han är en kultur där organisationer inte bortser från de risker som 

finns, det finns ett informationssystem där säkerhetsrelaterad information samlas och 

organisationer behöver också ha förmågan att ifrågasätta. Törner (2008) lyfter ett fenomen 

som hon kallar en normalisering av riskfyllda förhållanden. Hon menar att det beteendet kan 

grundas i att om individer vid ett flertal tillfällen klarat sig igenom situationer eller riskfyllda 

moment kan det skapa en upplevelse av att de momenten eller situationerna är hanterbara. 

Törner (2008) säger vidare att om medarbetare lyfter risker som inte hanteras eller följs upp 

kan det istället leda till att problemen hela tiden flyttas framåt. Reason (1997) menar att en 

förutsättning för att nå en informerande kultur är att organisationen även har en rapporterande 

kultur, där medarbetare kan rapportera de risker, tillbud och misstag som uppstår utan att 

känna skuld. För att inte riskera kontraproduktivitet måste organisationen således också möta 

den rapporterande kulturen med kontinuerlig feedback och uppföljning (Törner, 2008). 
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Organisationskultur 

Organisationskultur handlar enligt Schein (2010) om mönstret för grundläggande antaganden 

som en viss grupp har uppfunnit, upptäckt eller utvecklat för att lära sig att hantera sina 

problem med extern anpassning och intern integration, antagandena har funnits länge och har 

fungerat tillräckligt bra. För att förändra en organisation måste de inblandade också förstå den 

och vara medveten om de grundläggande antaganden som finns samt vara medveten om 

vilken del det är som behöver förändras, för det handlar sällan om alla delar utan enbart någon 

eller några få aspekter (Schein, 2010).  

 

För att nå den förändring som önskas säger Alvesson och Sveningsson (2008) att det krävs att 

kollektivet i stort är mottagliga för nya idéer, värderingar och innebörder. Vidare säger 

Alvesson (2002) att det är bra med exempelvis en stark känsla av kollektiv kompetens, men 

att det å andra sidan kan motverka reflektion, öppenhet, att kunna ta till sig nya idéer och 

lyssna på kritik. Således menar han att en kulturaspekt kan vara bra i ett skede men mindre 

bra i ett annat (Alvesson, 2002).  

 

Säkerhetskultur  

En sub-aspekt inom organisationskultur är enligt Cooper (2000) säkerhetskulturen. Den kan 

definieras som ett sätt att beskriva värderingar som påverkar och influerar medlemmarnas 

attityder och beteenden inom företag och påverkar medlemmarna i samma utsträckning som 

organisationskulturen. Cooper (2000) menar att relationen mellan psykologiska-, beteende- 

och organisatoriska faktorer är viktiga att studera i frågor gällande säkerhetskultur.  

 

Bandura (1991) har en modell som handlar om reciprocal determinism, alltså ömsesidigt 

inflytande. Den har sin grund i socialpsykologin och Banduras modell visar på hur beteenden 

ömsesidigt kan influera och influeras av personlighetsfaktorer och sociala faktorer. 

Inflytandet behöver inte vara lika starkt från alla sidor och inte heller ske samtidigt utan det 

tar snarare tid för de olika faktorerna att skapa en ömsesidig påverkan och inflytande 

sinsemellan varandra (Bandura, 1991). Cooper (2000) menar att Banduras modell av 

ömsesidigt inflytande fokuserar på psykologiska, beteende- och situationella moment inom ett 

företag och är en bra grund för att granska säkerhetskulturen då styrkan och påverkan hos 

varje enskild faktor kan vara olika påverkbar i olika situationer. Beroende på hur de olika 

momenten är uppbyggda kan det ha olika påverkan på personers arbetsrelaterade beteende 

snarare än personens attityd. Banduras modell har således omdefinierats av Cooper (2000) för 

att reflektera konceptet av säkerhetskultur (Figur 1). De tre delarna består av subjektiva 

interna psykologiska faktorer, observerbara pågående säkerhetsrelaterade beteenden samt 

objektiva situationella funktioner. De interna psykologiska faktorerna såsom attityder och 

uppfattningar bedöms via exempelvis frågeformulär. Pågående säkerhetsrelaterade beteenden 

bedöms via checklistor framtagna som en del av säkerhetsarbetet och de situationella 

faktorerna bedöms genom kontroller av säkerhetshanteringssystem (Cooper, 2000).  
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Figur 1.  Modell av ömsesidigt inflytande på säkerhetskulturen baserad på Coopers teori. 

 

Cooper (2000) menar att när forskare pratar om organisations- och säkerhetskultur fokuseras 

det enbart på människors tankar kring säkerhet via exempelvis enkäter kopplade till säkerhet 

som anställda fyller i en gång per år. Han säger att enkäter är ett bra verktyg för att mäta just 

den aspekten, men frågor kopplade till människors faktiska beteenden kring situationella 

begränsningar har en tendens att glömmas bort. Vidare menar han att syftet med en utvecklad 

säkerhetskultur därför är viktigt att belysa. Många av de aktiviteter som sätts in är ofta 

målinriktade, där en väl utvecklad säkerhetskultur som koncept är målet. För att nå dit är det 

viktigt att ha flera mindre delmål att kontinuerligt utveckla och sträva efter. Utöver det är 

även sambandet mellan olycka och orsak en viktig aspekt att undersöka noggrant för att nå en 

förbättrad säkerhetskultur (Cooper, 2000).  

 

Reason (1997) fokuserar på att förebygga organisatoriska olyckor, i motsats till individuella. 

Han gör det genom att likställa säkerhetskultur med en informerad kultur som i sin tur är 

beroende av en rapporterande kultur. Den rapporterande kulturen får inte vara 

skuldbeläggande och det måste finnas en öppenhet för att rapportera om misstag och tillbud. 

Vidare pratar han även om en flexibel och en lärande kultur, som delmål på vägen dit. Där är 

det viktigt att medarbetares och arbetsledares kunskaper tillvaratas och respekteras samt att de 

har viljan och kompetensen för att kunna dra rätt slutsatser från den tillgängliga 

informationen. Han säger att för att nå en informerande och rapporterande kultur innebär det 

att organisationen måste blotta sig och visa vad som ligger bakom orsaker till exempelvis 

olyckor. Genom att visa transparens till organisatoriska och mänskliga misstag stärker 

organisationen sig själv i längden (Reason, 1997).  

 

Problembeskrivning 

Bygg- och anläggningsbranschen innefattar många olika typer av risker då förutsättningarna 

vid dessa arbeten varierar mycket. Arbetena bedrivs på olika områden där flera arbetsmoment 

kan pågå samtidigt och olika företag och entreprenörer är inblandade. Således innefattar 

arbeten inom bygg och anläggning ett stort antal risker, både för den egna personalen och för 

externa. Inom bygg- och anläggningsbranschen är olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar 

dubbelt så vanliga jämfört med andra arbetsbranscher (AV, 2020).  
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Organisationen som ligger till grund för denna studie benämns som Bolaget och verkar inom 

bygg- och anläggningsbranschen. Intervjupersonerna tillhör en avdelning som benämns som 

Arbetsgruppen och ingår i ett av koncernens dotterbolag som i sin tur benämns som 

Dotterbolaget. Inom hela Bolaget använder de sig av ett systemstöd vid dokumentering och 

rapportering av olyckor, tillbud och riskobservationer, detta benämns som IA-systemet. 

Utöver det kan IA-systemet användas till att dokumentera bland annat riskanalyser och 

skyddsronder (AFA, u.å). Bolagets egna definition av olycka, tillbud och riskobservation är 

att en olycka innefattar en fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig händelse. Ett 

tillbud handlar om en oönskad händelse som kan leda till ohälsa eller olycksfall. Det behöver 

inte finnas någon fara för en person i den aktuella situationen. Samt riskobservation som 

beskrivs som att någon lägger märke till något som skulle kunna leda till ohälsa eller 

olycksfall. Inget har egentligen hänt, men det går att föreställa sig att ett olycksfall skulle 

kunna äga rum. Reason (1997) lyfter en rapporterande kultur som en förutsättning för att 

kunna öka medvetenheten kring de risker som finns ute på arbetsplatserna. Mellan 2018 fram 

till april 2020 rapporterades totalt nio olycksfall och tillbud samt noll riskobservationer i den 

aktuella Arbetsgruppen och det fanns en intern önskan om att förbättra det egna 

säkerhetsarbetet. Alvesson och Sveningsson (2008) lyfter vikten av att en organisation ska 

vara mottaglig för nya idéer för att kunna åstadkomma förändring. Genom att skapa en 

nulägesanalys inom Arbetsgruppen kan de således nyttja den för att kunna skapa en önskad 

förändring. 

 

Syfte  

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur en god säkerhetskultur kan främjas inom 

organisationer. Vidare är syftet även att genom kvalitativa intervjuer skapa en nulägesanalys i 

en arbetsgrupp. Utifrån syftet så har följande frågeställningar utformats: 

 

Frågeställningar 

• Hur upplever individer inom arbetsgruppen sitt säkerhetsarbete? 

• Vilka rutiner finns för arbetsgruppen gällande systematiskt arbetsmiljöarbete? 

• Vilka mål och förväntningar har arbetsgruppen med sitt säkerhetsarbete? 

• Hur kan en öppenhet kring säkerhetsfrågor främjas i en organisation? 

  

Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att enbart studera en arbetsgrupp inom bygg- och 

anläggningsbranschen. Studien avses enbart undersöka säkerhetskultur och kommer att utgå 

från individer från arbetsgruppen och deras subjektiva upplevelser med hjälp av frågor som 

rör säkerhet och arbetsmiljö. 

 

Metod 
Val av metod  

För att utföra en objektiv beskrivning av nuläget inom en arbetsgrupp och kunna undersöka de 

subjektiva upplevelserna hos individer är den kvalitativa forskningsmetoden bäst lämpad. 

Enligt Howitt (2013) innebär en kvalitativ metod att forskare får en mer djup och beskrivande 

data då intervjupersoner får berätta fritt om deras subjektiva uppfattning och upplevelse. 

Vidare har studien ett hermeneutiskt tillvägagångssätt för att kunna tolka och försöka förstå 

de upplevelser som återberättas via kvalitativa intervjuer. Den hermeneutiska ansatsen är 

enligt Fejes och Thornberg (2009) att föredra när material ska analyseras och tolkas.  
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Studien är abduktiv till sin ansats. Den abduktiva ansatsen föredras när forskare vill kunna 

röra sig flexibelt mellan tidigare forskning, vetenskapliga artiklar och den insamlade datan 

(Fejes & Thornberg, 2009). Den tidigare forskningen som resultatet har tolkats och 

analyserats genom är främst framtagna vid studiens start.  

 

 

Urval 

Kontakt med Bolaget skapades initialt genom att en intresseförfrågan skickades ut till olika 

organisationer i Norrbottens län. Bolaget besvarade kontakten och ett samarbete inleddes. En 

arbetsgrupp valdes sedan ut på initiativ av bolaget, då chefen över den berörda arbetsgruppen 

efterfrågat ett arbete riktat mot säkerhet och arbetsmiljöfrågor. Studien är inriktad på en 

specifik arbetsgrupp hos Dotterbolaget. Samtliga individer i arbetsgruppen har intervjuats för 

att få alla enskilda individers perspektiv. Ytterligare två personer med roller som innefattar 

övergripande ansvar samt arbetsmiljö har intervjuats.  

 

För att möjliggöra anonymitet för samtliga individer har vi valt att dela in intervjupersonerna i 

två separata grupper, nedan benämnda som Tjänstemän och Arbetare. Tjänstemän innefattar 

individer som arbetar med ett helhetsperspektiv, roller som för med sig ansvar, 

dokumentation, ledarskap, samverkan samt en övergripande arbetsmiljöroll för hela Bolaget. I 

Tjänstemannagruppen ingår totalt fem intervjupersoner med blandad erfarenhet och 

utbildning. Arbetare innefattar individer som främst verkar på fält och har arbetsuppgifter 

som i större utsträckning innefattar mer riskfyllda arbetsmoment. Arbetarna består av totalt 

sju intervjupersoner, samtliga har en grundutbildning inom branschen och två av dem har en 

utbildning inriktad mot deras specifika arbetsområde. Intervjupersonernas grupp kommer att 

benämnas som “arbetsgruppen” genom hela studien. Arbetsgruppen innefattar tio anställda, 

samtliga är en del utav studien. Arbetsgruppen arbetar främst mot så kallade projekt. 

Projekten kan pågå allt mellan några veckor upp till år beroende på omfattningen. I projekten 

involveras bland annat den interna personalen, externa firmor, myndigheter och 

arbetsmiljöingenjör.  

 
Material 

Två informella samtal genomfördes innan studien påbörjades, med en från gruppen 

Tjänstemän samt en från gruppen Arbetare. Detta för att underlätta problemformulering och 

kunna skapa en generell uppfattning och förståelse om arbetsgruppen och de utmaningar de 

står inför. Material i form av policys, presentation av organisationen, arbetsmiljöplan, 

arbetsmiljöhandbok, riskbedömning och handlingsplan har mottagits och studerats innan 

påbörjad studie.  

 

En semistrukturerad intervjuguide har utformats inför de kvalitativa intervjuerna. Howitt 

(2013) beskriver den semistrukturerade intervjuguiden som väl fungerande för att deltagaren 

ska få möjlighet att kunna besvara frågorna fritt, med egna ord och i en flexibel ordningsföljd.  

Intervjuguiden (Bilaga 1) bygger på en förstudie som genomfördes med hjälp av en 

enkätundersökning vars resultat ej presenteras vidare i denna studie. Intervjuguiden användes 

som ett vägvisande underlag med öppna frågor. Anpassade följdfrågor ställdes under 

intervjuns gång. Frågorna hade på förhand delats in i tre teman: ledarskap och utbildning, 

motivation gällande säkerhet samt säkerhetskultur. Intervjuguiderna är olika utformade för att 

anpassas till de olika rollerna som finns inom arbetsgruppen. Inför intervjuerna fick 

deltagarna ett informationsbrev (Bilaga 2) baserat på Vetenskapsrådets fyra etiska principer 

(Vetenskapsrådet, u.å.) 
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Procedur 

Intervjuerna utfördes på Bolagets huvudkontor. Under examensarbetets gång har 

Bolaget tillhandahållit med kontor och konferenslokaler där samtal och rapportskrivning har 

utförts. De fysiska intervjuerna utfördes i dessa lokaler, alla kontor och lokaler har en lugn 

omgivning och obehöriga har ej tillträde till dessa under bokad tid. Tre av intervjuerna 

genomfördes digitalt via videokonferenssamtal i plattformen Microsoft Teams. Samtliga 

intervjuer utfördes under april 2020. Kontakten med intervjupersonerna har främst skett 

genom att chefen för arbetsgruppen avsatt tid och bokat in medarbetarna 60 minuter för 

samtal. Innan studien påbörjades har chefen under en arbetsplatsträff kortfattat informerat 

arbetsgruppen om syftet med intervjun. Bolaget har tillhandahållit med kontinuerlig 

handledning från HR-avdelning och arbetsmiljö.  

 

Under intervjuernas gång fördes inga anteckningar, detta för att inte ge indikationer på om 

något svar upplevdes som mer intressant och således påverka intervjupersonernas svar. 

Intervjuerna spelades in via applikationen röstmemo i en iPhone XR och tog allt från 20 till 

50 minuter att genomföra. Inspelning gjordes för att materialet senare skulle kunna 

transkriberas och analyseras utan att missa några detaljer (Howitt, 2013). Intervjuerna 

genomfördes av båda uppsatsförfattarna och efter varje avslutad intervju diskuterades det 

sinsemellan och väsentliga noteringar antecknades ned. Totalt har tolv intervjuer genomförts.  

 

Bearbetning och analys av data 

Samtliga intervjuer har transkriberats i ett digitalt dokument enligt ortografisk 

sekreterarstil. Enligt Howitt (2013) fokuserar metoden i huvudsak på vad som sägs under 

intervjuns gång snarare än hur det sägs. Howitt (2013) säger även att det inte är nödvändigt 

med en mer detaljerad transkribering när en tematisk analys sedan ska appliceras på insamlad 

data. Således lämpade sig sekreterarstil tillsammans med tematisk analys bäst till denna 

studie. En tematisk analys har sedan genomförts där all insamlad data skrevs ut och lästes 

igenom upprepade gånger. Initialt användes tre huvudkategorier där intervjufrågorna riktade 

sig mot ämnena ledarskap och utbildning, motivation gällande säkerhetsfrågor samt 

säkerhetskultur. Efter att ha gått igenom material noggrant och kategorivis på en 

whiteboardtavla så uppstod allt eftersom sex stycken teman där allt material kunde 

sammanställas.  

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet definierar fyra etiska principer för vetenskapliga arbeten (Vetenskapsrådet, 

u.å.). De fyra principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa forskningsetiska principer har tillämpats i studien inför både enkät och 

intervjuer. Det informerades om syftet med studien och att deltagandet är frivilligt samt att de 

har rätten till att avbryta när som helst under intervjuns gång utan negativa konsekvenser. 

Intervjupersonerna fick information om att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

enbart användas i föreliggande studie. Inför inspelning av varje intervju tillfrågades ett 

samtycke i samband med att de fick ta del av ett informationsbrev. Intervjupersonerna blev 

informerade om att allt inspelat och transkriberat material kommer att raderas efter avslutad 

studie. Samtliga deltagare har givits möjlighet till att få ta del av sina transkriberade intervjuer 

om de själva önskar detta samt fått tillgång till uppsatsförfattarnas kontaktuppgifter.  
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Resultat 
Resultatet presenteras separat utifrån de grupper som individerna har delats in i, Tjänstemän 

och Arbetare.  Genom tematisk bearbetning framkom sex stycken teman: 1. Individen och 

Arbetsgruppen, 2. Upplevelser av rutiner, 3. Roller och ansvar, 4.Motivation och 

kommunikation, 5. Medvetenhet samt 6. Önskan och förväntningar.  

 

 

Tjänstemän 

Denna grupp innefattar fem individer med uppgifter som helhetsperspektiv, ansvar, 

dokumentation, ledarskap och arbetsmiljö.  

 

Individen och arbetsgruppen 

Tjänstemännen berättar att organisationer inom denna bransch arbetar efter så kallad 

branschpraxis, vilket innebär att de kommit överens om en viss standard, utöver det som är 

lagstadgat, som ska uppnås när det gäller säkerhet. De beskriver att det finns bra stöd internt, 

både från HR-avdelningen och koncernens arbetsmiljöingenjör. I vissa roller berättar en 

intervjuperson att det till viss del är “learning by doing” men att det finns utbildningar att 

tillgå om de själva vill och efterfrågar det. Flera intervjupersoner nämner utmaningen med att 

veta vad de ska efterfråga då de ser viss svårighet med att veta vad de saknar för utbildning 

rörande säkerhetsarbetet. När Tjänstemännen får berätta om vilka egenskaper de anser vara 

viktiga för en ledare som arbetar med säkerhetsfrågor lyfter de egenskaper som lyhörd, en god 

lyssnare, prestigelös, öppenhet för att göra om och göra rätt, vara tydlig och kunna skapa 

förståelse, vara trygg som person, leda med ett gott exempel samt kunna skapa delaktighet. En 

av intervjupersonerna säger:  

 
Till att börja med ska du vara ganska trygg som person också, jag menar man påverkar ju om 

man är en form av auktoritet, en ledare eller en informell ledare men man får inte vara nån 

som bara sticker iväg och forcerar för mycket. Man måste ha tid själv att sätta sig in i vad som 

ska göras och nu pratar jag om projekt specifikt. Sen tycker jag att man ska ge, eller man 

måste ge de rätta förutsättningarna. Och det är väl en väldigt viktig egenskap tycker jag. 

 

Några nämner även vikten av dokumentation, utbildning, erfarenhet och förståelse av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Majoriteten av Tjänstemännen upplever att det internt finns 

ledare som inte tummar på säkerheten, är prestigelösa, trygga i sig själva, uppmanar till en 

säkerhetskultur, inte forcerar eller stressar samt är lyhörda. Vidare beskriver de hur de tycker 

att ett bra samarbete mellan ledare och medarbetare bör fungera när det gäller säkerhetsarbete 

och då är det en god dialog, en förståelse, ett givande och tagande, ansvar, rätt förutsättningar 

och återkoppling som nämns.  

 

Upplevelser av rutiner 

Tjänstemännen berättar att de använder sig av ett systemstöd för inrapportering av olyckor, 

tillbud och riskobservationer. Systemstödet benämns som beskrivet ovan som IA-systemet. 

De berättar att det är ett verktyg som samtliga anställda inom koncernen använder sig av samt 

att alla har tillgång till ett rapporteringskonto. Samtliga intervjupersoner upplever att IA-

systemet inte används i den utsträckning de hade önskat och baserat på branschen tror de att 

risker hade kunnat rapporteras in i stort sett dagligen ute på arbetsplatserna. En viktig rutin 

som gruppen Tjänstemän lyfter är så kallade uppstartsmöten som ska ske inför varje projekt. 

Uppstartsmötet innebär att de träffas och går igenom arbetet enligt en arbetsmiljöplan där 

samtliga involverade medverkar, det innefattar både intern och inhyrd personal. Vidare 

berättar de att en riskanalys ska genomföras inför varje projekt där det ska dokumenteras vilka 

risker som kan finnas på respektive arbetsplats. De säger även att minst en skyddsrond, eller 
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fler vid behov, ska genomföras per projekt. Vidare berättar de att både riskanalyser och 

skyddsronder kan genomföras i IA-systemet och ska även dokumenteras i arbetsmiljöplanen. 

Materialet finns sammanställt i en pärm, där bland annat arbetsmiljöplan och riskanalys ingår, 

som efter uppstartsmötet följer med ut på respektive projekt. De berättar att arbetsmiljöplanen 

ska fungera som ett “levande dokument” där risker och avvikelser ska dokumenteras 

systematiskt under projektens gång. De nämner att efter avslutat projekt ska en 

projektuppföljning ske där de tillsammans ska gå igenom och utvärdera bland annat 

tidsåtgång, genomförande samt kostnader och avvikelser som uppstått.  

 

Intervjupersonerna i gruppen Tjänstemän upplever att det “levande dokumentet” inte är så 

levande som de hade önskat. Några av intervjupersonerna lyfter en oro med att inte hinna med 

allt som innefattar arbetsmiljön om de skulle börja rapportera och följa upp i den utsträckning 

som är önskad och menar att den administrativa delen är krävande. En av intervjupersonerna 

säger:  

 
Alltså arbetsmiljö är ju ett gediget arbete och jag tror skulle vi börja göra allt som vi ska göra i 

våra grupper på olika avdelningar tror jag inte att vi skulle ha en arbetsmiljöingenjör som 

skulle klara av att hantera det. Och vice versa. Så det är väl lite så jag jobbar iallafall nu idag. 

Men visst, jag genar också. Men man måste gena på rätt ställen.  

 

Flera nämner att de hade velat ha mer tid till att besöka arbetsplatserna för att exempelvis 

kunna genomföra skyddsronder och riskanalyser tillsammans med medarbetare från grupp 

Arbetare.  

  

Roller och ansvar 

På frågan om hur de upplever ledningens systematiska arbetsmiljöarbete beskriver några 

ingående vad det innefattar och vad som krävs av dem, medan en del upplever det som 

aningen otydligt gällande vad som är vad och vilken roll de själva har. En av 

intervjupersonerna nämner vikten av att integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet 

tydligare i den dagliga verksamheten för att det inte enbart blir en skrivbordsprodukt. En 

annan säger att hen önskar att det skulle återkopplas mer från ledningens håll och menar att 

det inte är nog med påtryckningar från företaget när det kommer till exempelvis 

dokumentering av riskobservationer. Samma person säger att det yttersta arbetsmiljöansvaret 

ligger på de i ledande positioner. Vidare nämner en annan intervjuperson att det är viktigt att 

alla förstår strukturen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att tydliggöra vem som ska 

göra vad i olika situationer. Intervjupersonen säger:  

 
Som ledare har man ju ett stort ansvar, du har ju det yttersta ansvaret för att det funkar, det 
systematiska, alltså arbetsmiljöarbetet i din grupp men sen har du ju ett stort ansvar också om 

man ska gå ner till arbetstagaren. Och nånstans måste man ju då som ledare då ha återkopplat 

vad som förväntas. Så det är ju givande och tagande, i slutändan har man ju ett lika stort 

ansvar men man måste ju ha fått förutsättningar.  

 

Ytterligare en person berättar att det är viktigt att kunna ifrågasätta den struktur som finns för 

att således kunna utveckla och förbättra den, hen menar att utmaningen annars är att de 

förlitar sig på dokumenten och utgå från att allt fungerar i praktiken. Vid frågan om 

skyddsombudens delaktighet och involvering gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet 

berättar samtliga att de i dagsläget inte är så pass involverade som de hade kunnat vara. Flera 

säger att de tror att det kan bero på en otydlighet gällande rollen som skyddsombud och vilka 

möjligheter det finns att kunna nyttja ett skyddsombud i den dagliga verksamheten.  
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Motivation och kommunikation 

Intervjupersonerna fick frågan om hur deras egna arbete ser ut gällande säkerhetsfrågor. De 

nämner personlig skyddsutrustning när de besöker fält, går aldrig ensam vid besök på 

arbetsplatser samt att de genomför riskanalyser tillsammans med individer från gruppen 

Arbetare. En av intervjupersonerna berättar att hen behöver se säkerhet ur ett 

helikopterperspektiv för att inte tappa helheten. Intervjupersonen förklarar att det inte är 

gynnsamt för Bolaget om hen i sin roll tappar helheten och blir alltför detaljerad. När vi frågar 

vad som motiverar dem till att arbeta med säkerhet så nämner några känslan av att kunna 

påverka och göra skillnad, att få tillit och förtroende från högre ledning samt vetskapen om 

konsekvenser av riskerna. Några berättar att de motiveras av att få medarbetarna att förstå 

vikten av att inte stressa i sitt egna arbete samt att tredje person, i form av extern personal, 

inte heller ska komma till skada. De motiverar anställda genom att påminna, inte stressa samt 

prata om säkerhet i grupp. En av Tjänstemännen förklarar vikten av att efterfråga allt från 

ordentliga utredningar till att uppmuntra önskat beteende samt att de har samma syn gällande 

syftet med säkerhetsarbetet. Hen förklarar att alla ska dela samma perspektiv och att även 

medarbetarna ska förstå vikten av rapportering, involvering, och delaktighet i 

säkerhetsarbetet. På frågan om vad som skulle kunna göra de i gruppen Tjänstemän mer 

motiverade till att arbeta med säkerhet nämner samtliga att det alltid finns mer att lära sig. 

Några nämner att dokumentering i större utsträckning hade gjort det mer motiverade, då det i 

förlängningen kan hjälpa dem att effektivisera arbetet och kontinuerligt uppdatera 

tillvägagångssätt och arbetsmetoder. De säger att de själva har en viktig roll i att uppmuntra 

och motivera medarbetarna till mer dokumentering. Några nämner att det kan handla om en 

mental inställning och att det finns en så kallad “tröskel” att ta sig över för att medarbetarna i 

gruppen Arbetare ska börja rapportera och dokumentera i större utsträckning. Samtidigt 

betonar de att även gruppen Tjänstemän har egna “trösklar” gällande att skapa förståelse om 

varför det är viktigt med rapportering och att de inte bör nöja sig med den nivån de har i 

dagsläget.  

 

På frågan om hur kommunikationen är inom gruppen säger samtliga intervjupersoner i 

gruppen Tjänstemän att den fungerar väl, de samtalar ofta och det kan ske antingen fysiskt 

eller via mail och telefonkontakt. De flesta uppger att de har en öppen dialog mellan varandra 

och kan prata om privata saker såväl som arbetsrelaterade händelser. Majoriteten av 

Tjänstemännen har tillsammans med gruppen Arbetare arbetsplatsträffar en gång i månaden, 

där säkerhet alltid är en fast punkt på dagordningen. De använder sig av intranät i viss mån 

och skickar även ut nyheter, händelser och uppdateringar om vilka tillbud som skett inom 

branschen via mail. Några av intervjupersonerna berättar att de ibland kan höra om risker och 

händelser som uppstått på omvägar, exempelvis på möten eller i fikarummet, som varken har 

lyfts upp eller dokumenterats. De upplever att riskerna på så sätt skämtas bort och inte har 

tagits på allvar när det inträffade. En av intervjupersonerna ställer sig frågande till varför det 

kan finnas en skämtsam attityd gentemot risker och händelser. Hen spekulerar vidare om 

huruvida kan bero på att de anser att vissa av riskerna är så pass allvarliga att det kan bli en 

typ av försvarsmekanism att skämta bort händelser istället för att ta det på allvar och 

rapportera det vidare.  

 

Medvetenhet 

På frågan om vad gruppen Tjänstemän anser sig sakna när det gäller att arbeta med 

arbetsmiljö- och säkerhet så nämner några att de inte riktigt vet vad de ska fråga efter. De 

upplever att de kan behöva “rätt verktyg” för att kunna implementera det systematiska 

arbetsmiljöarbetet anpassad till deras verksamhet, men kan inte riktigt svara på vilka delar 

som saknas. En av intervjupersonerna nämner att utbildning och en djupare inblick i bygg- 
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och anläggnings föreskriften hade kunnat skapa förståelse för vad man ska tänka på. Flera av 

personerna från gruppen Tjänstemän pratar om gradering och nivån av risker (olycka, tillbud 

och riskobservation) och upplever att de ute på arbetsplatserna tror att händelser måste vara så 

pass stora och omfattande för att de ska vara värda att dokumentera. De säger att även om det 

är en del av gruppen Arbetares uppgift att “bara lösa” problem ute på arbetsplatserna, så är det 

samtidigt av stor vikt med dokumentering för att de sedan ska kunna dra nytta av deras 

flexibilitet och problemlösning så att det inte ska glömmas bort till framtida projekt. En av 

intervjupersonerna säger:  

 
Och ibland är det ju bara löst utan att det är ens dokumenterat nånstans och vi vet inte ens om 

det. Men nånstans där kan jag väl känna att de har ju ett ansvar också de som är ute på fältet 

att lösa problem. Man ska inte behöva ringa in om allting, det skulle inte vara hållbart i 

slutändan. 

 

En intervjuperson säger att det är viktigt att både arbetsledare och medarbetare ska förstå 

varför arbetsmiljö är en viktig arbetsuppgift. När intervjupersonerna nämner vilka styrkor de 

har i arbetsgruppen så lyfter de dels aspekten av att de inte har pressade tidsramar. Flera 

berättar att de aldrig stressar varandra eller “jagar tid”. Majoriteten av dem säger att det inte 

finns någon tydlig hierarki utan alla samtalar med alla och de upplever att de har ett öppet 

klimat. En annan styrka som en av intervjupersonerna lyfter är att medarbetarna är duktiga 

och kunniga inom deras område, men i och med den tryggheten och bekvämligheten menar 

intervjupersonen att det i sig kan skapa vissa risker. Ytterligare två intervjupersoner lyfter just 

medvetenheten kring riskerna, de upplever att medarbetarna har lärt sig att “gena på rätt 

ställen” och att det till viss del är en nödvändighet men att man på så sätt kanske förminskar 

de risker som borde rapporteras. När de får berätta om deras svagheter så är det just 

dokumentering och rapportering i IA-systemet som samtliga lyfter som en 

förbättringsmöjlighet inom arbetsgruppen. En av intervjupersonerna säger:  

 
Det dokumenteras kanske inte i tillräcklig utsträckning. Så då kan vi ju inte heller lära oss lika 

mycket av det i efterhand och dela det vidare mellan varandra inom företaget.  

 

Önskan och förväntningar 

Gruppen Tjänstemän fick frågor om vad som de tycker att de kan bli bättre på och hur de 

önskar att vissa rutiner skulle gå till utifrån deras perspektiv. Några lyfter att de hade velat ha 

mer tid till uppföljning och återkoppling samt ha möjlighet att kunna besöka arbetsplatserna 

mer. När det gäller besök på arbetsplatser nämner några att de vill ta med dokument och 

utföra riskanalyser och liknande tillsammans med medarbetare från gruppen Arbetare för att 

kunna skapa en inkludering och medvetenhet. En av intervjupersonerna har en önskan om att 

skyddsronder ska utföras och dokumenteras var 14:e dag under projektens gång. Flera hade 

önskat en större involvering av skyddsombuden och att de tillsammans kan verka för en bättre 

arbetsmiljö. En av intervjupersonerna nämner att utbildning i IA-systemet kan vara en väg att 

gå, där de främst med chefer och skyddsombud tillsammans kan gå igenom hur IA-systemet 

bör användas. Hen förklarar att om chefer och skyddsombud blir duktiga på att använda IA-

systemet kan det i sin tur medföra att även medarbetare börjar använda sig av det mer och de 

kan på så sätt skapa en god cirkel där de drar nytta av varandras kunskaper. Några från 

gruppen Tjänstemän nämner också att de önskar att arbetsmiljöplanen i större utsträckning 

blir det levande dokumentet som det är tänkt att det ska vara. En av intervjupersonerna lyfter 

vikten av att ha en ifrågasättande kultur hela vägen till medarbetarna ute på arbetsplatserna 

och att hela tiden ifrågasätta nuvarande dokument och arbetsmetoder för att kontinuerligt 

kunna utvecklas. Intervjupersonen säger:  
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Det jag tror att vi kan bli bättre på är att det är väldigt lätt att man fastnar i “vi har tagit fram 

en rutin”. Ja men funkar den och lever vi efter den? Eller har vi en rutin som sitter på väggen 

men sen gör vi på ett annat sätt, genar lite i kurvorna osv. Så där handlar det ju mycket om den 

där närvaron också såklart. Att åka ut fysiskt till gruppen och se stämmer verkligheten överens 

med hur vi har sagt att vi ska göra för annars det är väldigt lätt för både en ledning och enskild 

chef att man förlitar sig på strukturen med olika papper och dokument som säger hur vi ska 

göra osv. Så länge som ingen kommer och säger “nä det här funkar inte” så utgår man ifrån att 

det funkar liksom. 

   

 

Arbetare  

Denna grupp innefattar sju individer som främst verkar på fält och har arbetsuppgifter som i 

större utsträckning innefattar riskfyllda arbetsmoment.  

 

Individen och arbetsgruppen 

På frågan om vad de anser att en ledare som arbetar med säkerhetsfrågor bör ha för 

egenskaper så svarar fem av sju lyhörd. Övriga egenskaper som nämns är ödmjukhet, kunskap 

om ämnet, kunna skapa förståelse för medarbetarna, ha en öppen attityd, våga ställa krav samt 

ta beslut. Vidare säger majoriteten av dem att de tycker att det är av stor vikt att vara ute på 

arbetsplatserna och integrera med medarbetarna då de kan uppleva att gruppen Tjänstemän 

förlitar sig mycket på att dokument överensstämmer med verkligheten. En av 

intervjupersonerna säger:  

 
Jag uppfattar det som att dom inte riktigt vet om vad det är vi håller på med och vilka risker 

som finns för våran del utan dom kanske ser de på papper och så. Och det kan jag inte ta ifrån 

dom, men just hur det är i verkligheten tror jag inte de förstår.  

 

När intervjupersonerna får beskriva vilka egenskaper som finns hos deras närmaste ledare så 

lyfter de främst att de inte känner sig stressade. Projekten får ta tid och de upplever att 

säkerheten går före produktiviteten. Flera av dem nämner att det är högt i tak, det finns ett 

öppet samtalsklimat samt att de blir lyssnade på. På frågan om hur de anser att ett bra 

samarbete ska se ut mellan ledare och medarbetare gällande säkerhetsfrågor så lyfter de 

främst dialog, lyssna och förstå, feedback mellan varandra samt att våga säga ifrån. Flera 

nämner även att de känner att de kan prata öppet med varandra och att de ofta samtalar om 

privata händelser, familj och mående överlag. När intervjupersonerna berättar om vilka 

säkerhetsrisker de utsätts för i deras dagliga arbete så lyfter de risker som är specifika för 

deras bransch och att de är medvetna om vilka konsekvenser ett snedsteg kan medföra. Flera 

av dem berättar att de pratar mycket om olyckor och tillbud som inträffat på andra företag 

inom samma bransch och att det i sin tur kan öka deras medvetenhet.  

 

De återger att de lärt sig att parera mindre, inte lika farliga, risker. Majoriteten upplever att de 

kommer långt med ett “sunt förnuft”, tänka till två gånger och att inte stressa, således tror de 

att risker kan undvikas i större utsträckning. En av intervjupersonerna säger:  

 
Det är väl mycket hur man är som person och så länge det inte händer någonting kan man väl 

fortsätta att ta lite onödiga risker. 

 

Intervjupersonerna upplever en trygghet i att de oftast arbetar två och två och således alltid 

har någon att fråga och bolla tankar med. En av intervjupersonerna säger att hen känner sig 

mindre säker vid de tillfällena de behöver arbeta ensam med extern personal, jämförelsevis 

med när de arbetar tillsammans med en kollega från den egna arbetsgruppen.  
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På frågan om hur de upplever säkerhetsarbetet inom arbetsgruppen nämner några av dem att 

det generellt är bra, men de upplever att vissa är mer noggranna än andra. Vidare berättar en 

av intervjupersonerna att hen upplever att majoriteten av arbetsgruppen arbetar säkert.  

  

 

Upplevelser av rutiner 

På frågor som rör det dagliga arbetet gällande säkerhetsrutiner så berättar intervjupersonerna 

att ett uppstartsmöte ska ske inför varje projekt. Några av dem berättar att de ibland är med på 

dessa möten, medan en del upplever att de snarare “får en pärm” och går igenom den själv 

innan deras arbete tar vid. Samtliga intervjupersoner säger att pärmen, innehållande bland 

annat arbetsmiljöplanen och riskanalysen, ska vara ett levande dokument som ska fyllas på 

med nya risker, eventuella avvikelser och de förändringar som görs under projektets gång. De 

berättar att de inte dokumenterar i någon stor utsträckning utan oftast bara gör det som krävs 

för att lösa de problem som kan uppstå istället för att göra en process av det. 

Intervjupersonerna från gruppen Arbetare lyfter IA-systemet som ett bra och enkelt verktyg 

där de kan dokumentera olyckor, tillbud och riskobservationer. På följdfrågan om de brukar 

använda sig av IA-systemet så svarar majoriteten att de sällan använder sig av den. Vissa av 

intervjupersonerna från gruppen Arbetare berättar att då de sällan använder sig av det så kan 

det glömmas bort hur de ska gå tillväga vid dokumentering. En av intervjupersonerna lyfter 

att det kanske inte rapporteras i den utsträckning som önskas för att de inte vill sticka ut från 

arbetsgruppen och säger att hen är osäker på om det kan bero på att de inte vill bli ifrågasatt 

av sina kollegor. Majoriteten av intervjupersonerna upplever att det inte finns någon direkt 

rutin gällande användandet av IA-systemet men de är heller inte främmande mot att börja 

dokumentera i större utsträckning. En av intervjupersonerna säger:  

 
Om man då och då har ett ganska bra tillfälle att ta fram telefonen för att göra en riskanalys, 

bara för att få fundera en minut på vad man ska ge sig in på. Sen är det ju svårt för det är ju en 

simpel bransch med mycket risker. 

 

Flera av intervjupersonerna upplever att det kan bli “kaka på kaka” då dokumentering helst 

ska ske både i IA-systemet samt fysiskt i arbetsmiljöplanen. Vidare berättar 

intervjupersonerna att de upplever en trygghet i att själva kunna lösa problemen på plats och 

inte fastna i eventuella hinder som tar fokus från projektet om det inte är absolut nödvändigt. 

 

När vi frågar om det systematiska arbetsmiljöarbetet hos Dotterbolaget så upplever flera av 

intervjupersonerna en otydlighet angående vad som är vad. En intervjuperson berättar att hen 

fått veta att IA-systemet inte är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket hen 

initialt hade fått uppfattningen om att det var. En annan av intervjupersonerna berättar att det 

sker en uppföljning om en olycka sker men att hen saknar uppföljning angående tillbud och 

riskobservationer i IA-systemet. Hen säger att:  

 
Det som de har missat lite grann är att om vi gör någon rapport och sånt där om det har hänt 

något så blir det sällan att nån uppföljning på det utan det glöms som av, alltså du gör en 

anmälan på vad som har hänt och då blir det som att det faller mellan stolarna. Så ja, de är väl 

en sak som skulle kunna bli lite bättre. 

 

På frågan angående hur skyddsronder utförs så säger majoriteten att de aldrig själva har utfört 

någon. De har uppfattat det som att skyddsronder ska ske “vid behov” och att det inte finns 

någon klarhet av vad det innebär. 
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Roller och ansvar 

När intervjupersonerna får frågor om hur de går tillväga vid oförutsedda händelser och 

avvikelser så framkommer det på flera håll att det att de upplever en otydlighet angående vem 

de ska vända sig till. Två av intervjupersonerna berättar att deras roller inte inkluderar 

riskanalyser eller skyddsronder på samma sätt som hos övriga i gruppen Arbetare, men säger 

att de trots det inte vill att andra ska komma till skada på grund av arbetet de utför. Flera av 

intervjupersonerna uppger att de inte vänder sig till skyddsombud när det gäller frågor om 

säkerhet. De berättar vidare att de inte vet på vilket sätt ett skyddsombud kan eller bör 

inkluderas i arbetsmiljöarbetet. På frågan om vems ansvar det är att dokumentera de 

eventuella avvikelser och händelser som sker på arbetsplatserna så svarar intervjupersonerna 

olika. En av dem säger att det är utsedd ansvarig för respektive projekt, vilket är en av 

medarbetarna i gruppen Arbetare, medan en annan säger att hen tror att det är närmaste chef 

som är ansvarig. Ytterligare en intervjuperson säger att det är varje enskild medarbetares egna 

ansvar. När en av intervjupersonerna får frågan om vad de kan bli bättre på lyfter hen vikten 

av att känna ett syfte med att utföra just dokumentering och att det ska leda någonstans. 

Intervjupersonen berättar vidare att hen i dagsläget är osäker på var ärenden hamnar och om 

de tas vidare någonstans. Intervjupersonen säger att hen kan sakna den återkoppling som 

krävs för att det ska kännas meningsfullt att rapportera och dokumentera. Vidare berättar en 

annan intervjuperson vikten av att nyttja den kunskap och erfarenhet som finns inom gruppen 

Arbetare. Hen säger att det därför är av stor vikt att personer från gruppen Tjänstemän tar sig 

tid att besöka arbetsplatserna för att de tillsammans ska kunna se över de arbetsmetoder som 

används och hur de kan förändras och förbättras.  

 

Motivation och kommunikation 

Vid frågor som rör motivation i deras säkerhetsarbete svarar några av intervjupersonerna i 

gruppen Arbetare att de i sitt dagliga arbete ständigt måste tänka på sin egna säkerhet och 

även andras. Några av motivationsfaktorerna som intervjupersonerna nämner är att allt blir 

säkrare, både arbetet i sig och för individerna samt att de ska komma hem säkert till familjen. 

Vidare nämner majoriteten att de inte upplever att det finns någon tidspress utan de kan lugnt 

och metodiskt utföra ett säkert arbete och menar att den enda prestigen som finns är att arbeta 

noggrant. På frågan om vad som skulle kunna göra dem mer motiverade till att arbeta säkert 

svarar en av intervjupersonerna: 

 
Det är väl om fler gör likadant, då blir det ju som roligare på något vis, att vi att alla håller 

samma rutiner och så. Det tror jag motiverar. Så inte en del hoppar över en massa så går det 

mycket fortare för dem och då kan det ju bli lite knepigt om folk gör olika liksom. 

 

En annan av intervjupersonerna säger att tydliga rutiner och riktlinjer hade kunnat öka 

motivationen när det gäller arbetsmiljöarbetet. Tre av intervjupersonerna berättar att det 

motiverar dem att arbeta två och två eftersom att de alltid har någon att prata med om de 

känner sig osäkra. Majoriteten av intervjupersonerna från gruppen Arbetare säger att de 

motiverar varandra genom att påminna och planera arbetet tillsammans. En av 

intervjupersonerna berättar att de ska våga säga ifrån och ifrågasätta varandra samtidigt som 

varje strid inte är nödvändig. Några av intervjupersonerna säger att de har ett eget ansvar att 

arbeta säkert, de säger att oavsett vem eller vilka som lyfter säkerhetsfrågor så är det i 

slutändan upp till var och en.  

 

Majoriteten av gruppen Arbetare berättar att det finns en god stämning inom arbetsgruppen, 

de har en nära relation och kan prata om allt. Vidare upplever majoriteten att de kan prata 

öppet med sin närmaste chef. De säger att de sällan pratar om säkerhetsrelaterade frågor i 

deras dagliga kontakt med chefen utan att sådana ämnen främst tas upp under 
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arbetsplatsträffar en gång i månaden. En av intervjupersonerna lyfter att de har ett sådant 

klimat i arbetsgruppen där de inte är rädda att säga ifrån till varandra, intervjupersonen 

betonar att vid de tillfällena de behöver ifrågasätta någon kollega är det enbart av välvilja.  

 

Medvetenhet 

Samtliga av intervjupersonerna i gruppen Arbetare menar på att de ser en skillnad idag 

jämfört med tidigare år gällande säkerhet och kulturen inom branschen, där de nu vågar 

berätta om händelser och avvikelser på ett annat sätt. Majoriteten av intervjupersonerna har 

tidigare arbetat inom den privata marknaden och säger sig märka en stor skillnad på hur man 

jobbar med arbetsmiljö och säkerhet där jämfört med inom Dotterbolaget. När 

intervjupersoner från gruppen Arbetare får berätta om deras styrkor så lyfter samtliga att de är 

väl medvetna om riskerna som finns inom branschen och således är aktsamma när de arbetar. 

Flera nämner även att de alltid dubbelkollar varandra vid kritiska moment där konsekvenserna 

kan bli allvarliga, för att inte det värsta ska kunna hända. På frågan om deras svagheter säger 

samtliga att de vet att rapportering och dokumentation är deras största svaghet. De är 

medvetna om att de bör använda IA-systemet i större utsträckning, dels för deras egen del 

men även som påminnelse för andra kollegor.  Flera av intervjupersonerna säger att de i 

dagsläget istället kontinuerligt gör “riskanalyser i huvudet” under de olika momenten.  

 

En annan av intervjupersonerna säger att det kan vara bra att risker och avvikelser finns 

rapporterade om man exempelvis hjälper till på ett annat projekt än sitt vanliga, då man inte är 

lika van och medveten om de riskerna som kan finnas där som på sitt egna område där man 

lär sig vilka risker som finns. Intervjupersonen säger:  

 
Det som kan vara är väl om du hamnar då på ett annat projekt tillfälligt då du ska hoppa in och 

hjälpa till, då är det ju andra risker som finns på det jobbet säkert, och då är det ju säkert bra 

att dokumentera de på något sätt så att man vet vad som gäller där. Så jag har ju inte nånting 

emot det på det sättet, men det förekommer ju inte att vi dokumenterar de riskerna så att säga. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna säger att det finns en nackdel med att inte ha någon rutin 

gällande användandet av IA-systemet. De menar att när IA-systemet används så sällan så kan 

det lätt glömmas bort, och trots att det inte är särskilt svårt att navigera i så blir det ändå ett 

hinder när de är ovana. Samma sak gäller skyddsronder säger många, då skyddsronder 

genomförs så pass sällan så uppstår en osäkerhet kring hur de ska gå till, vem som ska 

genomföra den och hur ofta det bör ske.  

  

Önskan och förväntningar 

Flera av intervjupersonerna i gruppen Arbetare säger att de är öppna för att bli bättre på 

rapportering och dokumentering. En av intervjupersonerna betonar att hen tycker att 

ledningen inte bör enbart “sitta och vänta på rapportering” utan faktiskt våga begära det de 

efterfrågar i större utsträckning. Ytterligare en av intervjupersonerna lyfter vikten av att börja 

rapportera även mindre risker, för att således kunna få ett ryggmärgsbeteende hos 

medarbetarna gällande rapportering och dokumentering. Intervjupersonen säger:  

 
Jag menar många saker som man kanske känner att oj det var inte så bra, som man tänker är en 

betydande risk. Det kanske kan bli dåligt, men man registrerar det bara och sen tänker man att 

sådär gör jag inte igen. Men då kanske nästa person kommer och gör samma sak, och kanske en 

tredje eller fjärde kommer och då blir det nog en olycka.  

  

Flera av intervjupersonerna från gruppen Arbetare efterfrågar mer besök på arbetsplatserna 

och lyfter att de gärna ser att ledningen inte är försiktiga utan kan vara mer tuffa i deras 
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efterfrågan om att fler riskanalyser ska göras utöver den som följer med arbetsmiljöplanen. 

Några av intervjupersonerna säger att de önskar att de hade mer kunskap gällande vad de bör 

tänka på gällande säkerhet och de menar att de upplever att den övergripande riskanalysen de 

arbetar efter är för generell. De säger att många risker är självklara för dem, men att en mer 

detaljerad beskrivning som är anpassad utifrån verksamheten och olika typer av projekt skulle 

underlätta för dem att bli mer uppmärksamma och kritiska gällande även mindre risker. En av 

intervjupersonerna lyfter en önskan om att chef och ledning ska lyfta de problem och 

avvikelser som kommer upp och återkoppla för arbetsgruppen om åtgärder och status på de 

inkommande ärendena. Detta säger hen kan bidra till att det känns mer meningsfullt att 

rapportera och dokumentera händelser och avvikelser. 

 

Diskussion  
 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur en god säkerhetskultur kan främjas inom 

organisationer. Vidare är syftet även att genom kvalitativa intervjuer skapa en nulägesanalys i 

en arbetsgrupp. I resultatdiskussionen diskuteras de frågeställningar som initialt ställdes samt 

hur resultatet kan knytas an till tidigare forskning. Efter detta följer en metoddiskussion, 

framtida forskning samt slutsats och rekommendationer till Dotterbolaget och arbetsgruppen. 

 

Resultatdiskussion 

Hur upplever individer inom arbetsgruppen sitt säkerhetsarbete? 

Arbetsgruppen är väl medvetna om deras brister men upplever ändå generellt att 

säkerhetsarbetet är ganska bra. Majoriteten av både Tjänstemän och Arbetare säger att de kan 

behöva göra vissa förändringar för att bli bättre, och att de aldrig ska nöja sig och bli “bra 

nog”. Chefen för arbetsgruppen var den som från början önskade ett examensarbete, dels för 

att veta läget och för att på sikt kunna förändra och utveckla säkerhetsarbetet inom 

arbetsgruppen. Schein (2010) säger att för att nå förändring är det viktigt att känna till hur 

läget ser ut på den berörda arbetsplatsen. Det är inte förrän organisationer har en aktuell 

nulägesanalys som de har rätt förutsättningar att nå en förändring. Många gånger använder 

organisationer sig av årliga enkäter som en del av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. När 

individer måste beskriva sitt egna beteende finns det alltid en risk att de, medvetet eller 

omedvetet, vrider på verkligheten (Andriessen, 1978). Cooper (2000) säger att årliga enkäter 

kopplade till säkerhet är ett bra verktyg, men det tenderar att innebära att frågor kopplade till 

individers faktiska beteenden kring situationella begränsningar glöms bort. Det är frågor som 

är viktiga och väsentliga för att utveckla en säkerhetskultur. Genom att istället låta individer 

svara på frågor som rör arbetsmetoder och genomförande av dessa minimeras risken för att 

svaren kan frångå verkligheten (Cooper, 2020). Det är i dessa fall viktigt att aspekten av 

socialt önskvärda svar finns i beaktning, vilket betyder att individer kan svara på frågor på ett 

sätt som anses socialt acceptabelt när det kommer till dennes egna arbete. Andriessen (1979) 

instämmer med Cooper (2000) om att det kan vara en bra väg att gå att låta individer beskriva 

sitt egna arbete med öppna ord, istället för att utvärdera det via enkäter. Han menar att på så 

sätt kan det tydligare fastställas hur säkert en individ faktiskt arbetar. Detta skulle generellt 

kunna vara ett sätt att få en aktuell översikt på nuläget hos organisationer. Genom denna 

studie har en aktuell nulägesanalys skapats, som Arbetsgruppen i sin tur kan använda sig av i 

sitt framtida säkerhetsarbete.  

 

Gruppen Arbetare upplever en viss distans till ledningen generellt och tror att de inte riktigt 

förstår riskerna som kan finnas på Tjänstemännens arbetsplatser. Samtidigt instämmer flera ur 

gruppen Tjänstemän gällande detta och hade själva önskat att det fanns mer tid till besök, där 

de exempelvis hade kunnat utföra skyddsronder och göra riskanalyser på de pågående 
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projekten. Hedström (2020) lyfter vikten av ständig samverkan mellan ledning, medarbetare 

och skyddsombud för att utveckla säkerhetsarbetet. Det tillsammans med ledare som föregår 

med gott exempel menar hon kommer att leda till viljan att välja ett säkrare beteende. För att 

nå en förändring menar Hedström (2020) att det är av stor vikt att förtydliga roller, ha öppen 

kommunikation och tydliga informationsvägar. Det är något som båda grupperna vill och 

önskar, men något verkar komma i deras väg. En del nämner tid som orsak och då kan en 

möjlighet vara att öronmärka viss tid per månad eller projekt som ska läggas på just besök. 

Om Tjänstemän och Arbetare tillsammans får igång ett gott samarbete även ute på fält så kan 

det skapa större förståelse sinsemellan varandra.  

 

Tjänstemännen upplever att det finns en viss riskacceptans samtidigt som noggrannhet 

värdesätts inom arbetsgruppen, något som Arbetarna bekräftar. Det verkar som att de har lärt 

sig att ta omvägar förbi de risker som finns på de olika projekten och därmed inte upplever 

dem som särskilt riskfyllda. Det här är ett fenomen som Törner (2008) nämner som en 

normalisering av riskfyllda förhållanden. Det handlar om att när individer klarar sig igenom 

riskfyllda situationer och händelser gång på gång utan att göra sig illa så upplever de sig ha 

kontroll. En av intervjupersonerna bekräftar just det här, och säger att så länge ingenting går 

fel så kan de fortsätta att ta risker. Törner (2008) menar att riskacceptans och oräddhet kan 

vara ett uttryck för de sociala normer som utvecklats på arbetsplatsen. Något annat som båda 

grupper tar upp är att det finns en hög kompetens inom gruppen Arbetare och att det således 

finns en tillit från bägge håll att de löser de problem som uppstår på arbetsplatserna utan att 

göra det till någon vidare process. Alvesson (2002) menar att även om det många gånger är 

till en fördel med stark kompetens i arbetsgrupper, så kan det också vara motverkande när det 

kommer till öppenhet, reflektion och förmågan att ta till sig kritik och nya idéer. Han menar 

att en kulturaspekt således kan vara bra ur ett perspektiv men sämre ur ett annat. Det är såklart 

mycket värt att känna sig trygg i att det finns kompetent personal, både i guppen Tjänstemän 

och i gruppen Arbetare, men om de gång på gång parerar risker i vardagen utan att 

dokumentera eller ta upp det någonstans så kan de aldrig komma till bukt med de risker som 

finns.  

 

Flera av intervjupersonerna lyfter utmaningen med att efterfråga utbildning och att de själva 

inte vet vad som saknas. I AFS 2001:1 §7, står det kommenterat: “om arbetstagare inte anser 

sig ha tillräckliga kunskaper för att ohälsa och olycksfall skall kunna förebyggas så är det 

viktigt att arbetstagaren anmäler detta till arbetsgivaren”. Men hur ska individer veta vad de 

ska efterfråga när de inte vet eller förstår vad de saknar eller vad som krävs av dem?  

 

Vidare verkar majoriteten av gruppen Arbetare, samt även några från gruppen Tjänstemän, tro 

att en risk måste vara ganska så omfattande för att den ska vara värd att rapportera. 

Arbetsgruppen skulle behöva ett förtydligande vad gäller definitionen på framförallt tillbud 

och riskobservationer, samt en förståelse för hur det kan leda till förbättring i det egna arbetet. 

Cooper (2000) lyfter vikten av att noggrant utreda sambandet mellan olycka och orsak för att 

nå en förbättrad säkerhetskultur och därigenom skapa en förståelse för vad det är som orsakar 

olyckor och tillbud. Reason (1997) säger att det är viktigt att som organisation att våga blotta 

sig för mänskligt felande och att organisationen i förlängningen kan stärka sitt varumärke 

genom att visa transparens när det gäller utredning av vad som inträffat. Vidare kan 

Dotterbolaget i större utsträckning också involvera medarbetarna i de olika processerna för att 

således öka förståelsen om hur de kan sträva mot en bättre säkerhetskultur via öppna dialoger 

och en rapporterande kultur.   
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Vilka rutiner finns för arbetsgruppen gällande systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Arbetsgruppen ser förbättringspotential vad gäller att följa de rutiner som finns, de lyfter att 

rapportering och dokumentering kan bli bättre i många avseenden. Som det är i dagsläget så 

ska riskbedömningar göras både via IA-systemet samt dokumenteras i arbetsmiljöplanen, det 

dubbla jobbet verkar göra att det är lättare att som de säger, göra en riskanalys i huvudet. 

Vidare nämner några från gruppen Arbetare att det kan finnas en osäkerhet gällande att våga 

rapportera tillbud och riskobservationer för att de inte vill riskera att sticka ut från mängden. 

Reason (1997) säger att det är av stor vikt av att ha en rapporterande kultur för att förbättra 

sitt säkerhetsarbete. Han pratar även om vikten av att inte ha en skuldbeläggande kultur utan 

lyfter styrkan med att ifrågasätta och våga granska sig själv för att nå ett förändrat beteende. 

Det är en aspekt som behöver belysas inom arbetsgruppen för att kunna uppnå rapportering av 

tillbud och riskobservationer i den utsträckning som efterfrågas från ledning och gruppen 

Tjänstemän. Om de verkligen vill öka mängden inrapporterade risker så behöver de också 

vara tydliga med att det inte finns någon skuld eller skam i att rapportera eller flagga för något 

som är avvikande. Något som gruppen Arbetare efterfrågar är återkoppling i större 

utsträckning gällande de tillbud och riskobservationer som rapporterats, för att således kunna 

skapa mer motivation om de upplever att det ger en effekt. Samtidigt verkar gruppen 

Tjänstemän uppleva att det finns stor utvecklingspotential gällande deras egna roll i detta. 

Törner (2008) säger att för att undvika kontraproduktivitet så är det viktigt att medarbetare får 

feedback och återkoppling när de lyfter avvikelser gällande säkerhetsarbetet, annars finns en 

risk att medarbetare skjuter problemen framför sig. Det är något som chefen skulle kunnat 

lyfta under säkerhetspunkten på arbetsplatsträffarna. Vad exakt som tas upp gällande 

säkerheten är inte känt, men uppföljning och återkoppling angående exempelvis inkomna 

tillbud och riskobservationer hade kunnat lyftas in där.  

 

Arbetsgruppen verkar generellt se fördelar med att dokumentera och vet att dokumenteringen 

är bristfällig i dagsläget, samtidigt verkar de medvetna om vad som kan hindra dem från att 

det genomförs. Det är bland annat tid och resurser som verkar vara anledningen till att det 

brister i gruppen Tjänstemän. Intervjupersoner från gruppen Tjänstemän lyfter att 

dokumentering skulle underlätta och effektivisera arbetet och således kunna förbättra och 

utveckla de arbetsmetoder som används ute på arbetsplatserna. Det verkar gruppen Arbetare 

helst vilja göra tillsammans med medarbetare från gruppen Tjänstemän på arbetsplatserna, då 

de är mer praktiska till sin arbetsroll och verkar vilja undvika skriftliga rapporter om det inte 

är absolut nödvändigt. Alvesson och Sveningsson (2008) säger att det är av stor vikt att 

kollektivet, arbetsgruppen, är mottagliga för nya idéer, värderingar och innebörder. Vilket i 

sin tur kan innebära att medarbetare från gruppen Arbetare faktiskt måste ta sig tid och lära 

sig att dokumentera avvikelser direkt på plats, utan att medarbetare från gruppen Tjänstemän 

nödvändigtvis behöver vara inblandade.  

 

En av intervjupersonerna från gruppen Tjänstemän säger att utbildning i IA-systemet, 

framförallt för chefer och skyddsombud, hade kunnat underlätta för att komma igång med 

rapportering. Det kan vara en bra start, att skyddsombud och även några av de andra 

medarbetarna som engagerar sig i säkerhet tillsammans får gå en sådan utbildning. Då finns 

det alltid någon med kunskap som de andra kan fråga eller be om hjälp av och som även kan 

pusha de andra till att rapportera de risker eller avvikelser som dyker upp. Börjar någon så 

kanske de kan få till en god spiral och så småningom börja sikta på att nå den rapporterande 

kulturen som Reason (1997) lyfter som en viktig del för en god säkerhetskultur.  

 

Utifrån vad intervjupersonerna har berättat angående rutinerna gällande systematiskt 

arbetsmiljöarbete så verkar båda grupperna medvetna om hur det bör gå till. Båda grupperna 
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berättar om de rutiner som bör finnas men säger även att det inte finns någon vidare 

systematik angående när eller av dem de ska utföras. Det gäller exempelvis skyddsronder, 

riskobservationer, uppdatera arbetsmiljöplanen samt rapportering i IA-systemet. Majoriteten 

av gruppen Arbetare har aldrig själva utfört någon skyddsrond, trots att de flesta vet att det 

ska ske “vid behov” och minst en gång per projekt. Vidare säger några från gruppen Arbetare 

även att de tror att det kan bli mer motiverade till att arbeta mer säkert om alla gör likadant. 

Flera från gruppen Arbetare säger att de även skulle bli motiverade av att ha tydliga rutiner 

och riktlinjer. Alvesson och Kärreman (2007) pratar om så kallad interaktiv motivation, det 

innefattar en ömsesidighet mellan individer och organisationers mål, värderingar och kultur. 

De menar att medarbetare blir mer engagerade i en organisation vid en långvarig och 

ömsesidig relation (Alvesson & Kärreman, 2007). Ett ömsesidigt utbyte mellan medarbetare, 

ledning, mål och rutiner kan därför vara en viktig motivationsfaktor för hela arbetsgruppen.  

 

Vilka mål och förväntningar har arbetsgruppen med sitt säkerhetsarbete? 

Grupperna har olika syn på hur de kan gå tillväga för att skapa en mer säker arbetsmiljö, men 

verkar dela uppfattningen om att de vill och kan förbättras. Vidare berättar båda grupperna 

om vikten av förståelse för varför arbetsmiljö är en viktig del av arbetet och att ett tydligt 

syfte leder till meningsfullhet. Arbetsmiljön är ingen separat arbetsuppgift utan ska hela tiden 

finnas som en del i den dagliga verksamheten (Prevent, u.å.). Det kan behöva tydliggöras för 

hela arbetsgruppen samt implementeras på ett tydligare sätt. Det ansvaret ligger främst på 

chefen, men även hen kan behöva verktyg och stöttning i sin roll för att kunna driva 

arbetsmiljöarbetet kontinuerligt inom arbetsgruppen. Chefen kan i sin tur också delegera vissa 

arbetsmiljöuppgifter till andra från gruppen Tjänstemän i ledande roller. Arbetsmiljöverket 

skriver att som chef så måste du känna till arbetsmiljölagen och de regler som finns på 

arbetsplatsen, vidare skriver Arbetsmiljöverket att fördelningen av ansvar måste vara tydlig så 

att alla vet vad som krävs av dem (AV, 2020). Oavsett om chefen genomför uppgifterna själv 

eller skulle välja att delegera vissa delar av arbetsmiljöuppgifterna, så måste rollerna 

förtydligas så att alla är medvetna om deras egna ansvar.  

 

En av intervjupersonerna från gruppen Tjänstemän säger att målet de vill sträva efter är att 

ligga högre än de lagkrav som finns gällande arbetsmiljö och säkerhet. Det är såklart ett 

övergripande mål att sikta mot, men för att nå dit så bör arbetsgruppen börja med ett antal 

mindre steg på vägen. I dagsläget verkar det finnas en upplevd otydlighet gällande strukturen, 

både inom arbetsgruppen men även till högre ledning. Cooper (2000) lyfter målsättning som 

en viktig aspekt när det kommer till att utveckla en säkerhetskultur. Han säger att det är 

viktigt att ha delmål på vägen mot det stora målet, som ofta är “en god säkerhetskultur” 

(Cooper, 2000). För att arbetsgruppen ska komma framåt i sitt säkerhetsarbete är det därför 

rimligt att ha vissa mål som de ska uppnå. Det kan exempelvis vara att alla medarbetare, både 

från gruppen Tjänstemän och gruppen Arbetare, ska delta i minst en skyddsrond per år, att 

varje medarbetare ska rapportera in minst en riskobservation per år samt att medarbetare och 

skyddsombud i större utsträckning kan delta i utredning av tillbud och riskobservationer 

tillsammans med avdelningschefen. Det är små steg på vägen som i förlängningen skulle 

kunna leda till att säkerhetstänket lyfter i hela arbetsgruppen.  

 

Enligt Cooper (2000) är det viktigt att man både som medarbetare och som ledare förstår 

innebörden av en säkerhetskultur samt vad det är man vill uppnå med den. I dagsläget verkar 

inte skyddsombud användas i någon större utsträckning inom arbetsgruppen. Hedström 

(2020) skriver att varje medarbetare har ett eget ansvar i att aktivt bidra till en bättre 

arbetsmiljö. Det är en aspekt som bör lyftas, att oavsett vem som ansvarar över vad så har 

varje enskild individ ett eget ansvar gällande både sitt eget men också andras säkerhetsarbete. 
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Det finns goda förbättringsmöjligheter vad gäller att nyttja och involvera skyddsombud och 

dennes roll vid exempelvis riskanalyser och skyddsronder. Det är dock viktigt att poängtera 

att alla är en del av arbetsmiljöarbetet och även om de kan nyttja skyddsombudet i större 

utsträckning så har de själva ett eget ansvar att utföra exempelvis skyddsronder och rapportera 

avvikelser. Det är också viktigt att arbetsgruppen exempelvis förstår att bara för att en person 

klarade sig undan en risk, så är det inte självklart att nästa person i samma situation gör det. 

Således är det allas gemensamma ansvar att faktiskt ta sig tiden att rapportera in risker för att i 

nästa led kunna förbättra och förebygga risker tillsammans. Samtliga i gruppen Arbetare är 

trots allt överens om att det inte finns någon tidspress från Dotterbolaget, således bör tid 

finnas för dokumentering.  

 

Det finns en önskan inom gruppen Tjänstemän att de dokument som finns, exempelvis 

arbetsmiljöplanen, ska bli mer levande än vad de är i dagsläget. Det hade underlättat om 

arbetsmiljöplanen var digital och anknuten till IA-systemet. Således hade varje 

arbetsmiljöplan kunnat ligga till grund för respektive projekt, och det hade varit enklare att 

utföra skyddsronder, riskanalyser samt rapportera tillbud och avvikelser direkt kopplade till 

respektive projekt med sin egna arbetsmiljöplan.  

 

Hur kan en öppenhet kring säkerhetsfrågor främjas? 

Majoriteten av intervjupersonerna uppger att de har ett öppet samtalsklimat och att de ofta 

pratar om deras privatliv sinsemellan, de säger att de alltid kan prata med sin närmaste chef 

och att de har en god stämning. Gruppen Arbetare nämner dock att de sällan samtalar om 

säkerhetsfrågor, utan det är något som främst tas upp på arbetsplatsträffarna. Hedström (2020) 

säger, likt Reason (1997), att en öppenhet och ett tillåtande klimat är viktigt. Medarbetare 

måste kunna påpeka brister och kunna lyfta egna och andras misstag utan att känna skuld för 

att nå en bättre säkerhetskultur. Vidare lyfter Hedström (2020) att när händelser inträffar så är 

det av stor vikt att undersöka och gå till botten med orsaken till det inträffade. Även Cooper 

(2000) understryker hur viktigt det är att noggrant undersöka sambandet mellan olycka och 

orsak för att gå till botten med problemen och således kunna skapa en god säkerhetskultur. 

 

Arbetsplatsträffar sker varje månad där alla från arbetsgruppen samlas och säkerhet är en 

stående punkt på agendan. Det är ett bra tillfälle att utveckla något som redan finns. Där kan 

de nyttja den avsatta tiden och ge säkerheten större utrymme. Ju mer detta visas som en 

prioriteringsfråga från ledningen, desto högre värde kommer säkerheten också att få inom 

hela arbetsgruppen. I en studie av Prussia, Brown och Willis (2003) jämfördes chefers 

mentala bild av säkerhet och hur det utmynnades hos medarbetarna. Resultatet visade bland 

annat att ju lägre ansvarskänsla chefen hade desto lägre prioritering och ansvarskänsla hade 

medarbetarna. Samtidigt som hög ansvarskänsla hos chefer visade hög prioritering och 

ansvarskänsla även hos medarbetarna. Arbetsgruppen inom Dotterbolaget visar på en stark 

vilja och medvetenhet. Detta bör ses positivt då det finns en god grund att kunna fördjupa sig i 

de delar som behövs för att säkerställa en bättre arbetsmiljö och därmed en god 

säkerhetskultur. Schein (2010) säger att när en förändring krävs så är det oftast någon eller 

några få aspekter som bör förändras, så verkar det även vara hos Dotterbolaget.  

 

Törner (2008) säger att säkerhet inte enbart bygger på säker utrustning eller procedurer. Det 

krävs kunskap om hur psykologiska och sociala faktorer tillsammans med organisationen och 

den tekniska miljön kan påverka individens säkerhet. Det som verkar vara av vikt för att 

kunna skapa en öppenhet kring säkerhetsfrågor är att ha kunskap om hur samtliga faktorer 

påverkar varandra samt ha en förståelse över individers olikheter. Andriessen (1978) lyfter 

dialog och kommunikation som ett sätt att främja motivation till ett mer säkert beteende. 
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Genom att använda sig av gemensamma möten, exempelvis arbetsplatsträffar, där säkerhet 

diskuteras och arbetsgruppen får ventilera tankar och idéer, kan vara en start mot en förbättrad 

säkerhetskultur. Vidare kan det främja ett önskat beteende om deltagarna får höra vad som är 

accepterat och inte inom gruppen. Slutligen kan det även innebära att individen känner 

delaktighet på arbetet och därigenom känner ansvar för de metoder och rutiner som de 

gemensamt kommer överens om (Andriessen, 1978). 

 

En god säkerhetskultur kan främjas genom att det finns kunskap om de faktorer som påverkar 

individens säkerhet, kommunikation och tydlighet från ledning där ledningen som avsändare 

måste försäkra sig om att det som kommuniceras ut har mottagits och det som ska förmedlas 

lyckas mötas med förståelse. Vidare bör det finnas utrymme att integrera samtal om säkerhet i 

den dagliga verksamheten. En rapporterande kultur kännetecknar en bra säkerhetskultur enligt 

Reason (1997). Därför bör det finnas tydlighet kring varför rapportering och dokumentering 

är ett gemensamt och effektivt sätt att främja en god och säker arbetsmiljö. 

 

Metoddiskussion 

Med utgångspunkt från den genomförda förstudien har intervjuguider utformats och genom 

handledning har intervjuguiderna sedan kunnat revideras och förbättras. Trovärdigheten 

uppnås genom att allt material inkluderas och presenteras och inte enbart de som stödjer 

studien (Howitt, 2013). Samtliga intervjuer genomfördes under april 2020 och sannolikheten 

att arbetssituationen ska ha förändrats kan därför anses vara låg. En utförlig analys har sedan 

kunnat genomföras då intervjuerna spelats in och transkriberats. Därefter lästes datan igenom 

upprepade gånger och gav således en god kännedom om materialet. Stöd av metodlitteratur 

har även använts under främst analysens gång. Uppsatsförfattarnas förförståelse och tidigare 

erfarenheter grundar sig bland annat i ledarskapsroller, ansvar över arbetsmiljö samt aktivt 

skyddsombud. Därmed har de egna erfarenheterna försökts att sättas åt sidan för att kunna 

fokusera på intervjupersonernas egna upplevelser kring ämnet. Detta kan påverka validiteten i 

studien. 

 

Denna studie baseras på kvalitativa intervjuer och är således inte generaliserbar. Genom att 

använda studiens resultat i sin kontext finns möjligheter att kunna jämföra den med andra 

arbetsgrupper och således finna likheter och skillnader. En del av syftet med studien har varit 

att skapa en objektiv nulägesanalys av arbetsgruppen. Således har intervjupersonernas 

subjektiva upplevelser stått till grund för denna analys. En viktig aspekt att ta i beaktning är 

att genom denna intervjuteknik är det enbart intervjupersonernas unika upplevelser kring 

säkerhet och arbetsmiljö som studien utgår från. 

 

Frågeställningarna är aktuella då ett säkert arbete kan vara livsavgörande. Individer har 

subjektiva upplevelser, hur en individ kommer att agera i riskfyllda situationer influeras av 

motivation, kunskap och förmåga. Genom tydlighet och rutiner som främjar ett säkert arbete 

kan organisationer minimera risker för att olyckor inträffar (Andriessen, 1978). 

 

Framtida forskning 

Då Bolaget innefattar fler bolag än Dotterbolaget, hade det varit intressant att med en bredare 

studie och fler arbetsgrupper för att undersöka skillnader och likheter och således få ett 

helhetsperspektiv över säkerhetskulturen hos Bolaget. Vidare hade det varit av intresse att 

följa arbetsgruppen framtida arbete mot en bättre säkerhetskultur under en viss period, för att 

se hur den framtagna nulägesanalysen kommer att användas i praktiken.  
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Slutsats och rekommendationer till arbetsgruppen 

Både grupperna är överens om delar de själva lyfter som bristfälliga, det finns en stor 

medvetenhet gällande både vad som saknas och vilka delar som behöver förbättras. Frågan är 

var i ledet det fastnar och varför saker de själva lyfter som viktiga inte genomförs? 

Arbetsgruppen som helhet har som ovan nämnt en bra grund och därför goda förutsättningar 

att kunna uppfylla de mål som de själva nämner. Det handlar främst om att någon måste ta 

första steget, ta initiativ till samtal, skapa en plattform där idéer och tankar kring säkerhet kan 

utbytas så att det blir en självklar del av arbetet. Tydlig kommunikation och ökad kunskap 

gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur det integreras i den dagliga 

verksamheten är en av nycklarna. Bolaget måste även våga visa transparens och göra 

säkerhetsarbetet synligt och greppbart för medarbetarna så de tillsammans kan arbeta med att 

sätta upp gemensamma mål och därefter kunna arbeta mot dem. Det är vidare viktigt att skapa 

en förståelse för normaliseringen av risker och varför detta fenomen finns, för att således 

kunna bemöta och motverka fenomenet på ett effektivt sätt. 

 

Viss målsättning inom arbetsgruppen bör finnas, exempelvis att minst en skyddsrond per 

projekt alltid ska genomföras. Vidare bör det även tydliggöras vems ansvar det är att de 

genomförs, det kan vara antingen chefen eller ansvarig för respektive projekt. För att komma 

igång med rapportering av riskobservationer bör det även här finnas mål, men samtidigt ett 

förtydligande gällande nivån av risker. Samtidigt måste chef och ledning visa att det som 

rapporteras in lyfts vidare och inte glöms bort. Därför rekommenderas en specifik punkt på 

arbetsplatsträffarna för “månadens rapporter” och status på dessa. Ytterligare ett förslag är 

utbildning i IA-systemet för tre till fem medarbetare, inklusive skyddsombud och 

avdelningschef. Hos AFA finns utbildningar riktade specifikt mot chefer och skyddsombud 

där de tillsammans kan testa att göra utredningar och liknande. De utbildningarna kan göras 

fysiskt på plats hos AFA, hos Bolaget eller digitalt. I övrigt ser vi främst arbetsmiljöplanen 

som en viktig del att digitalisera då många från arbetsgruppen upplever att de behöver 

genomföra dubbla moment i dagsläget. Optimalt hade varit att via IA-systemet kunna lägga in 

respektive projekt med den specifika arbetsmiljöplanen och såldes kunna bygga på med 

riskobservationer, skyddsronder, avvikelser och händelser direkt kopplade till varje projekt.  

 

Vidare kommer en mer specificerad bilaga med förbättringsförslag att skickas separat till 

Dotterbolaget och arbetsgruppen. Under kommande arbetsplatsträff kommer studien att 

presenteras för arbetsgruppen.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  
Sex stycken intervjuguider för de olika rollerna är nedan sammanslagna till en. De mer 

övergripande och generella frågorna var samma i alla intervjuguider och vissa mer specifika 

frågor var inriktade mot respektive roll.  

 
Inledande 
 Hur länge har du arbetat för kommunbolag X? 
 Hur länge har du arbetat som --? 
 Vad innebär din roll som --? 

 
Ledarskap och utbildning 
 Har du fått gå någon typ av introduktionsutbildning? Om ja 
 Berätta om den. 
 Har du fått gå någon typ av ledarskapsutbildning? Om ja 
 Berätta om den. 

Upplever du att du saknar någon typ av utbildning för att kunna arbeta med systematiskt 

arbetsmiljöarbete? 
Vilka egenskaper anser du är viktiga för en ledare som arbetar med säkerhetsfrågor? 
Hur skulle du beskriva dina egna ledarskapsegenskaper när det kommer till säkerhetsarbetet?  
Hur anser du att ett bra samarbete mellan ledare och medarbetare ska se ut kring systematiskt 

arbetsmiljöarbete? 
Hur skulle du beskriva dina egna ledarskapsegenskaper när det kommer till säkerhetsarbetet?  
Hur skulle du beskriva din närmaste ledares egenskaper gällande säkerhetsarbetet?  
Hur anser du att ett bra samarbete mellan ledare och medarbetare ska se ut kring systematiskt 

arbetsmiljöarbete? 
Hur pratar du med din grupp om säkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete?  

 
Motivation gällande säkerhetsfrågor  

Hur ser ditt eget arbete ut gällande säkerhetsfrågor? 
 Hur tar det sig i uttryck i vardagen? 
 Vad motiverar dig att arbeta med säkerhet?  

Hur motiverar du dina avdelningschefer att arbeta med säkerhetsfrågor? 
Hur motiverar du dina medarbetare till att arbeta med säkerhetsfrågor? 
Hur säkerställer du att dina chefer/medarbetare arbetar med säkerhet? 
Hur motiverar din egen chef dig att arbeta med säkerhet?   
Finns det något som hade kunnat göra dig mer motiverad till att arbeta med säkerhetsfrågor? 

 
Säkerhetskultur och säkerhetsklimat  

Vad vet du om Kommunbolag X:s systematiska arbetsmiljöarbete? 
Hur sker samverkan sinsemellan avdelningscheferna ut? 
Hur upplever du att din arbetsgrupp arbetar med säkerhet? 
Hur involverar du gruppens skyddsombud i säkerhetsarbetet? 

 Hur fungerar kommunikationen i din arbetsgrupp? 
 På vilka sätt kommunicerar ni i er arbetsgrupp? 
 Hur ser din egen vision för din arbetsgrupp?  
 Hur gör du för att ta er dit?  

Vad är dina egna mål gällande säkerhet för din arbetsgrupp?  
 Hur gör du för att du och din arbetsgrupp ska uppnå de målen? 

Hur pratar du med din grupp om säkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete?  
Hur tror du att den allmänna inställningen är gentemot säkerhets- och arbetsmiljöfrågor?  
Hur ser riskanalyser ut - från start till slut av ett projekt? Uppföljning? 
Hur hade du önskat (förväntat dig?) att riskhantering vid projekt hade gått till - från uppstart 

till avslut?  
Berätta lite om hur ni jobbar vid uppstart av nya projekt 



 

Hur pratar ni om säkerhet i gruppen ute på arbetsplatsen? 
Hur arbetar ni med rapportering av tillbud och riskobservationer?  
Hur arbetar ni med skyddsronder i din arbetsgrupp?  
Hur går ni tillväga om något oförutsett dyker upp?  
Hur upplever du ledningsgruppen för Dotterbolag X:s säkerhetsarbete? 
Vad skulle du behöva för att arbeta mer säkert? 

 Vad anser du saknas i ert säkerhetsarbete? 
 Vad anser du att ni kan bli bättre på kring ert säkerhetsarbete? 
 Vad anser du är era styrkor i ert säkerhetsarbete? 
 Vad anser du att din närmaste ledare skulle kunna göra bättre när det kommer till 

säkerhet?  
Känner du dig säker på din arbetsplats? 
Har du någon gång inte känt dig säker på din arbetsplats? Beskriv situationen.. 
Vad upplever du är responsen är från din närmaste ledare när du lyfter avvikelser, händelser 
och/eller risker? 
Vad upplever du är responsen från dina kollegor när du lyfter avvikelser, händelser och/eller 

risker? 

 

 Tack för ditt deltagande! 

 

Bilaga 3. Informationsbrev  

  Luleå tekniska universitet 
        Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle  

 
Information om deltagandet i undersökningen. 

 
Vi heter Christina Fasth och Emma Forsberg och vi studerar sista terminen på psykologiprogrammet 

med inriktning mot personal- och arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Vi skriver just nu 

en kandidatuppsats där vi avser att undersöka säkerhetskultur och arbetsmiljöfrågor. 

 
Anledningen till att du har tillfrågats att delta i denna undersökning är att du tillhör en arbetsgrupp där 

ni arbetar i projekt samt har arbetsuppgifter som innefattar viktiga rutiner gällande säkerhet. Intervjun 

beräknas ta ungefär 60 minuter. Att delta i undersökningen är helt frivilligt och du kan närsomhelst 

välja att avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 
Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i denna undersökning genom att ingen obehörig får ta del 

av materialet. Det insamlade materialet förvaras så att det enbart är åtkomligt för oss. Efter att 
rapporten är färdigställd kommer materialet att raderas. I rapporteringen av resultatet i form av en C-

uppsats kommer intervjupersoner att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda 

individer. 

 
Rapporten beräknas vara färdigställd i juni, 2020. 

 
För ytterligare upplysningar eller vid frågor och funderingar gällande undersökningen är du 

välkommen att kontakta oss. 

 
Med vänlig hälsning, 
Christina Kigge Fasth    Emma Forsberg 
Christina.fasth@hotmail.com   memfor-7@student.ltu.se 
073 - 0969257     070 - 2555135 
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Handledare: 
Peter Bengtsson 
Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

 

 


