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Sammanfattning 
I föreliggande examensarbete var syftet att undersöka vad personalen på ett energibolag har för 
attityder till användning av personlig skyddsutrustning, tillbudsrapportering och till de 
riskanalyser/checklistor som ska utföras samt hur de anställda ser på företagets säkerhetsarbete. I 
examensarbetet sökes följande frågeställningar besvaras: Vad har de underställda för attityd till 
tillbudsrapporteringen? Vad har de underställda för attityd till riskanalysrapportering? Hur ser 
de anställda på företagets säkerhetsarbete? Tjugotvå intervjuer genomfördes med underställda, 
arbetsledare och högre chefer på företaget. Intervjuerna var halvstrukturerade och genomfördes 
på intervjupersonernas arbetsplats. Resultaten visar att det slarvades med viss utrustning som 
exempelvis hjälm. Hjälm ska, enligt företagets föreskrifter, användas på arbetsplatsen, men det 
gjordes en egen bedömning när hjälm skulle användas. Det påtalades inte alltför ofta om någon 
hade glömt hjälmen. Riskanalyssystemen var svåra att tillämpa ute på fält. De upplevde att 
tillbudsrapporteringen enbart var ”svammel”, samtidigt som det kunde kännas ”skämmigt” att 
erkänna sitt misstag. Gällande användningen av den personliga skyddsutrustningen behöver 
företaget arbeta med att få en enhetlig användning av hjälm och genom att ta fram mer 
specificerade riktlinjer med hjälp av en användargrupp kan det leda till bättre hjälmanvändning. 
Det rekommenderas att öka kunskapen om skillnaden mellan tillbud och olycka. Med tydlig 
information och motivering till varför risker och tillbud ska rapporteras in får de underställda 
en förståelse för rapporteringssystemen. 

Nyckelord: säkerhet, säkerhetskultur, personlig skyddsutrustning, riskanalys, tillbud 

 



Abstract 
The aim of this thesis was to study what attitudes the staff of an electric power company have 
towards the use of personal protective equipment, incident reporting, risk 
assessments/checklists to be performed, and what the staff think about the company’s safety 
work. In the thesis the answers of the following questions were sought: What attitudes does 
the staff have towards incident reporting? What attitudes does the staff have towards risk 
assessment/checklists to be performed? What does the staff think about the safety work that is 
conducted? Twentytwo interviews were conducted with subordinates, supervisor, and 
managers at the company. The interviews were semi-structured and conducted at the 
company. The results show negligence with some equipment such as helmets. Helmets should, 
according to the company’s regulations, be used at the workplace, but it was a matter of self-
assessments when a helmet should be used. Colleagues did not remind each other if someone 
did not use the helmet. Risk analysis systems were described as difficult to apply on the field. 
The respondents felt that incident reporting was "drivel", but at the same time they felt 
"embarrassed" to admit mistakes committed. Regarding the use of personal protective 
equipment, it was concluded that the company needs to work to get a unitary use and by 
developing more specific guidelines with the help of a user group it may result in increased 
usage of helmets. It is important that all people know the difference between incidents and 
accidents. With information and justification why risks and incidents should be reported, the 
staff might gain an understanding of the reporting systems. 

Keywords: safety, safety culture, personal protective equipment, risk analysis, 
incident 



Innehållsförteckning 
 

Inledning ........................................................................................................................... 1 

Arbetsmiljö ........................................................................................................................... 1 

Olycka och tillbud ........................................................................................................... 2 

Vad består säkerhet av? ..................................................................................................... 2 

Tidigare forskning ................................................................................................................ 3 

Det studerade företaget ......................................................................................................... 4 

Säkerhetsutbildningar vid företaget ................................................................................... 5 

Målsättningar med företagets arbetsmiljöarbete ................................................................. 5 

Egna riskanalyser .............................................................................................................. 5 

Syfte & frågeställningar ......................................................................................................... 5 

Teoretisk referensram ......................................................................................................... 7 

Individnivå ........................................................................................................................... 7 

Attityder .......................................................................................................................... 7 

Kognitiv Dissonans .......................................................................................................... 7 

Riskmedvetenhet ............................................................................................................. 8 

Systemnivå ........................................................................................................................... 8 

Organisationskultur .......................................................................................................... 8 

Säkerhetskultur ................................................................................................................ 8 

Delaktighet .................................................................................................................... 11 

Metod .............................................................................................................................. 13 

Intervjupersoner ................................................................................................................. 13 

Material .............................................................................................................................. 13 

Procedur ............................................................................................................................. 13 

Databehandling ................................................................................................................... 13 

Avgränsningar ..................................................................................................................... 13 

Resultat ........................................................................................................................... 14 

Synen på företagets säkerhetsarbete ..................................................................................... 14 



De interna kurserna ........................................................................................................ 14 

Kommunikationen inom verksamheten .......................................................................... 14 

Den personliga skyddsutrustningen ................................................................................. 15 

Rapporteringssystemet ........................................................................................................ 17 

Riskanalysrapportering ................................................................................................... 17 

Tillbudsrapportering ...................................................................................................... 19 

Diskussion ........................................................................................................................ 22 

Synen på företagets säkerhetsarbete och kommunikation ..................................................... 22 

Den personliga skyddsutrustningen ..................................................................................... 23 

Rapporteringssystemen ....................................................................................................... 24 

Riskanalysrapporteringen ............................................................................................... 24 

Tillbudsrapporteringen ................................................................................................... 25 

Säkerhetskulturen på det studerade företaget ....................................................................... 25 

Rekommendationer............................................................................................................ 26 

Den personliga skyddsutrustningen ................................................................................. 27 

Rapportering av risker och tillbud .................................................................................. 27 

Reliabilitet och Validitet ..................................................................................................... 28 

Reliabilitet ..................................................................................................................... 28 

Validitet ......................................................................................................................... 28 

Forskningsetiska överväganden ............................................................................................ 28 

Förslag till framtida forskning .............................................................................................. 28 

Referenser ........................................................................................................................ 29 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

 



1 

 

Inledning 
De flesta har varit i kontakt med en elektriker/elmontör någon gång under sin levnadstid. Det 
kan ha varit allt från heminstallationer till mer omfattande installationer och underhåll på 
arbetsplatsen. En elmontör på ett energibolag är en av många betydelsefulla personer, som har 
hand om elförsörjningen i en eller flera kommuner. Samhället är nästintill helt beroende av el 
och det skulle få ett helt samhälle på fall om ett mer omfattande elavbrott skulle ske. Även vid 
krissituationer är majoriteten av tjänsterna beroende av elkrafts- och kommunikationssystem. 
Vid större elavbrott måste vattentillförsel och reningsverk fungera för att hålla samhället 
flytande (Elrätt, 2012). 

Arbetsmiljö 
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Som arbetstagare är personalen 
skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter som finns, men också att larma om fel upptäcks. 
Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete. Med detta menas 
att ständigt undersöka arbetsmiljön med avseende på eventuella risker och åtgärda de risker som 
upptäcks enligt föreskrifterna AFS 2001:1 från Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2012a). I 
dessa föreskrifter preciseras hur en arbetsgivare ska arbeta för att uppfylla de krav som finns på 
dem. Som arbetsgivare ska vederbörande undersöka arbetsförhållanden, bedöma risker samt 
vidta åtgärder. De vidtagna åtgärderna ska också följas upp för att säkerställa implementeringen. 
Det är inte bara arbetsgivaren som ska arbeta för en säker arbetsmiljö, utan detta görs i 
samarbete med arbetstagarna och skyddsombudet genom exempelvis personalmöten och 
gemensamma genomgångar av arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2012a). 

Arbetsgivaren bör känna till Arbetsmiljölagen och de regler som gäller för just den aktuella 
arbetsmiljön. Arbetstagarna skall delta i arbetsmiljöarbetet genom att upplysa ansvariga om 
risker, tillbud, olycksfall eller sjukdom samt föreslå åtgärder och lämna synpunkter på de 
åtgärder som har verkställts. Den person som har blivit utsedd till skyddsombud skall vara med 
vid planeringen och genomförandet av arbetet och vid undersökningar av arbetsmiljön, 
planering av åtgärder och uppföljningar bör skyddsombudet också närvara. Företagshälsovården 
är också en resurs i arbetsmiljöarbetet. Den kan hjälpa till vid riskbedömningar, utbildning av 
personal och även föreslå åtgärder (Arbetsmiljöverket, 2012a). 

Arbetstagarna skall kunna arbeta säkert trots riskkällor i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket 
(2012a) ska arbetstagarna tillgodoses kunskap om arbetsmiljön och dess risker. Det är viktigt att 
dessa kunskaper uppdateras kontinuerligt, speciellt vid förändringar i organisationen. Som 
ansvarig för underställda skall kunskap om vilka rutiner och instruktioner som gäller för att 
förebygga ohälsa och olyckor tillgodoses till de anställda. Vid nyanställning eller för personer 
som varit borta från arbetet en längre tid är det, enligt Arbetsmiljöverket (2012a), viktigt att ha 
en introduktion i rutiner och instruktioner gällande risker och förebyggande av olycksfall och 
ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2012a). 

Arbetet som elmontör är varierande och miljöombyte pågår ständigt. Arbete med elektricitet 
medför risker som allvarligt kan skada elmontören. Det rapporteras cirka 100 elolyckor, som 
har lett till sjukskrivning varje år till Arbetsmiljöverket, men undersökningar har visat att det är 
endast var sjunde olycka som anmäls (Pettersson, 2011). Uppskattningsvis inträffar mellan 500 
och 1000 elolycksfall varje år som orsakar akuta, men också långsiktiga besvär (Pettersson, 
2011). Ström genom kroppen är, vid sidan av fall från hög höjd, en av de vanligaste 
olycksorsakerna bland elmontörer. Arbetsmiljön kan vara stressig, då byggtider alltför ofta 
pressas. Detta kan i en del fall leda till slarv och medföra en ökad risk för olyckor. Elmontörer 
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vistas en hel del på byggen som innefattar dammiga miljöer. Detta medför inandning av 
skadligt damm, som också ökar risken för bestående skador. Även belastningsskador uppstår på 
grund av påfrestande arbetsställningar (Arbetsmiljöupplysningen, 2012a). 

Olycka och tillbud. 
En olycka innebär att en plötslig eller oavsiktlig händelse har en skadlig inverkan på 
människa/människor, miljö eller egendom. Tillbud, däremot, är en plötslig, oavsiktlig 
händelse, som hade kunnat leda till en olycka (Akselsson, 2008). Det kan vara lätt att förstå 
varför en olycka skall rapporteras in, men det kan vara mindre motiverande att rapportera in ett 
tillbud eftersom händelsen inte ledde till någon allvarlig konsekvens. Tillbudsrapportering är en 
mycket viktig del i arbetsmiljöarbetet. För att kunna utveckla verksamheten är det viktigt att 
veta vilka avvikelser som förekommer, även om dessa är små. För att förbättra inrapporteringen 
bör arbetsgivaren förenkla tillbudsrapporteringssystemet och betona hur viktigt det är för 
verksamheten att få information om inträffade tillbud för att kunna förebygga liknande 
händelser och det är viktigt att ha en diskussion om vad ett tillbud är så att också nyanställda får 
en bild av när ett sådant ska rapporteras in (Arbetsmiljöverket, 2012b). 

Vad består säkerhet av? 
För en organisation är säkerhet en viktig faktor oavsett verksamhet. Det kan vara personalens 
säkerhet, eller kunders säkerhet det handlar om, eller som i många fall, både och. Säkerhet finns 
på olika nivåer och påverkar varandra. Det finns interna faktorer som påverkar företagets 
förutsättningar, men också externa som lagar och föreskrifter. Det mest grundläggande för att 
säkerhet ska uppnås utgörs av den fysiska miljön. I den fysiska miljön är det viktigt att tekniken 
når upp till föreskrivna säkerhetskrav, till exempel att maskinerna är säkerhetstestade innan de 
sätts i bruk och att det finns skydd för de rörliga delarna i maskinen. Dock är det inte enbart de 
tekniska systemen som ska vara säkra, utan även den miljö som människan befinner sig i. 
Miljön med maskiner bör inte vara svår att ta sig fram i och det ska finnas utrymme för 
transporter och förflyttningar, utan att kollidera. Säkerheten bör anpassas till den specifika 
fysiska miljön, till exempel arbeten vid höga höjder bör arbetsgivaren införa åtgärder där risker 
för fall minimeras. Vid arbetsplatser med hög ljudnivå bör arbetarna använda hörselskydd, men 
dessa ska inte försvåra kommunikationen mellan arbetarna. Det är viktigt att 
skyddsutrustningen är ergonomisk och inte försvårar arbetet för annars kan det bli svårt att få 
arbetarna att vilja använda skyddsutrustningen (Törner, Pousette, & Larsson, 2008).  

Den andra nivån att beakta för att försöka uppnå en säker arbetsplats är individen. Att hitta fel 
och lägga skulden på den mänskliga faktorn vid tillbud och olyckor är vanligt. Den mänskliga 
faktorn innefattar flera faktorer, som tillsammans påverkar den enskilda individen. Dessa 
faktorer kan te sig osynliga och det kan vara svårt att exakt veta var felet ligger. För att skapa en 
säker arbetsmiljö bör den ansvarige känna till vilka förutsättningar som ska finnas för att skapa 
en miljö där människan vill och kan agera säkert (Törner et al., 2008). 
 
Den tredje nivån är systemet. Detta är den nivå där teknik och människa samverkar i ett system 
för att nå de mål som krävs för att driva verksamheten framåt. De tekniska komponenterna i 
systemet är inte flexibla i den meningen att de är utformade på ett sådant sätt att de utför 
arbetet till dess något fysiskt förhållande hindrar dem att fortsätta utförandet. Den mänskliga 
komponenten i systemet är däremot flexibel och anpassningsbar. Människan har en förmåga att 
bedöma sin situation och anpassa sitt beteende efter sina bedömningar för att kunna nå sina 
mål. Dock måste den tekniska delen vara utformad användarvänligt, det vill säga att människan 
måste förstå den tekniska komponenten för att minimera felbedömningar, som kan leda till 
tillbud och olyckor (Törner et al., 2008). 
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Den fjärde nivån är organisationen. Hur ser uppdelningen av ansvar ut inom organisationen? 
Hur sker kommunikationen i de olika organisationsleden? Denna nivå anger de yttersta 
förutsättningarna för hur väl arbetet i systemet fungerar. Hur arbetar organisationen med 
säkerhet? Finns det något gehör i organisationen gällande den fysiska miljön? Får arbetarna 
någon feedback på sitt arbete och hur ges den? (Törner et al., 2008). 

Tidigare forskning 
Kowalski-Trafkofler och Barett (2007) utförde en studie av beteende- och 
organisationsfaktorer i samband med ljusbågeolyckor inom industrin. Studien omfattade två 
faser. I fas 1 analyserades 836 incidenter med ljusbåge, varav 284 var resultatet av tekniska fel 
och saknade förklaringsfaktorer i organisationen eller beteendet. I 55% av de återstående 552 
incidenterna hade medarbetarna varit medvetna om faran. Baserat på medarbetarnas 
yrkeserfarenhet, kunskaper och utbildning borde personen i fråga ha insett att utförandet av 
arbetsuppgiften skulle kunna medföra fara och ha slagit av strömmen. Fas 2 av studien 
innefattade 32 arbetare, som intervjuades om sin olycka. Tjugosju av dessa var offer för ljusbåge 
och tre av dem var vittnen till en ljusbågeolycka. På frågor varför olyckan hade inträffat angavs 
i 50% av svaren tidsbrist och viljan att få arbetet klart så fort som möjligt. Trettioen procent 
menade att orsaken var otillräcklig utbildning för arbetsuppgiften. Majoriteten (3/4) av 
arbetarna var antingen elmontörer eller mekaniker. Frågan som återstod var varför dessa 
olyckor sker med personer som har utbildning och yrkeserfarenhet. Som tidigare nämnts 
svarade många i fas 2 att det var tidspress som gjorde att de tog förhastade beslut, men också att 
de hade tagit ”genvägar”, vilket kan kopplas till den tidsbrist de uppgav. På frågan om de ansåg 
att olyckan kunde ha undvikits svarade 94% av de intervjuade ”ja”. Kowalski-Trafkofler och 
Barett (2007) konstaterade efter studiens utförande att fokuserad och effektiv utbildning borde 
tillämpas för att förebygga olyckorna. Det gäller inte enbart teknisk utbildning, utan även 
rörande beteende och beslutsfattande och dess konsekvenser. 

Tkachenko, Kelley, Pliskin och Fink (1999) utförde en studie om hur elmontörer upplevde 
skador från elolyckor. En enkät besvarades av 481 elmontörer. Nittiosex procent rapporterade 
att de hade fått erfara elstöt/elchock någon gång under sin yrkesverksamma tid. Tretton 
procent hade fått en så kraftig stöt att de hade slungats upp i luften. I studien visades även att 
elmontörerna dagligen tänkte på riskerna med yrket, men undvek att prata med sin familj om 
oron för att råka ut för en arbetsolycka. I undersökningen visades även att en olycka med el 
ansågs som ett professionellt misslyckande. Författarna jämförde med hur brandmän uppfattas 
av samhället vid brandsläckning, det vill säga att oavsett om de lyckas rädda människor eller 
inte ses de som hjältar av sin omgivning. Även brandmän skadas i sin yrkesutövning, utan att 
detta kopplas till skam. Skulle däremot en elmontör skada sig eller orsaka en olycka ses det som 
ett misslyckande i hans/hennes yrkesutövning. Skador upplevs som ett bevis på misslyckanden i 
yrket, menar Tkachenko et al. (1999).    

Steve Mason och Geoff Simpson (1995) genomförde en studie där de mätte attityder gentemot 
säkerhet i en verksamhet innefattande elmontörer. De menar att beteende påverkas starkt av 
attityder och att det därför är viktigt att kartlägga de existerande attityderna för att kunna arbeta 
för en förändring. Det var flera ”problemområden” som undersöktes, bland annat pressen att 
bryta mot säkerhetsföreskrifter. Det kan vara sant att en sådan norm faktiskt råder, men det kan 
också vara något som enbart är en subjektiv upplevelse. Arbetstagarna kanske tror att 
arbetsledarna förväntar sig att de bryter mot föreskrifterna för att upprätthålla effektiv 
produktion. Mason och Simpson (1995) anser att de rätta åtgärderna för att komma till rätta 
med dessa problem är utbildning i säkerhetsmedvetenhet. Mason och Simpson (1995) menar 
vidare att det finns ett behov av workshops där arbetstagarna är involverade i utbildningen, det 
vill säga att utbildningen är mer interaktiv än passiv, vilket är fallet med traditionella 
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säkerhetsutbildningar. I den workshop där elmontörerna, inom ramen för studien, deltog 
uppmuntrades de att diskutera, analysera och utvärdera sin arbetsplats. De fick själva identifiera 
risker med sitt arbete och hur dessa kan åtgärdas. Feedback från workshopen visade att 98% av 
deltagarna kände sig nöjda och ansåg att det var speciellt viktigt att få diskutera öppet om 
säkerhet med sina kollegor. Mason och Simpson (1995) menar att attityder är nyckeln till 
många problem och att nya kreativa utbildningsinsatser utgör lösningen på problemet istället 
för standardlösningar, som exempelvis fler föreläsningar om hur riskfyllt någonting är, 
broschyrer om risker, etc. Attityder är komplexa att komma åt och därför blir ledningens 
försök många gånger ineffektiva eller kortlivade (Mason & Simpson, 1995).  

Det studerade företaget 
Företaget som har studerats i detta arbete är ett energibolag beläget i Sverige. Dess verksamhet 
tillhör de mindre i branschen. Koncernchefen delegerar till elnätschefen ansvaret för 
elsäkerheten och arbetsmiljön, vilka ska följa ellagstiftningen och Arbetsmiljölagen. 
Elnätschefen ansvarar för att avdelningscheferna får information och har befogenhet samt 
kompetens för att fullgöra sina uppgifter inom arbetsmiljöområdet. Elnätschefen ansvarar även 
för att rutiner efterföljs och riskbedömer arbetet för både olycksfall och långsiktiga skador. 
Vederbörande ansvarar även för att interna rutiner och instruktioner efterföljs, att dessa 
uppdateras samt att innehållet delges arbetstagarna. Elnätschefen ansvarar även för att årliga 
sammanställningar över ohälsa och olycksfall i arbetet utförs. Vederbörande ansvarar även för 
att säkerställa att avdelningscheferna har kunskap och arbetar efter instruktioner gällande 
elsäkerheten och i enlighet med aktuella regelverk. 

Företaget har ett regelverk gällande skyddsutrustning och har tillsammans med 
Arbetsmiljöverket föreskrivit om skyddsutrustning för specificerade arbeten. Inom företaget 
finns arbetsuppgifter, som kräver en viss typ av skyddsutrusning. Vid arbeten på, eller vid väg, 
gäller krav på att använda varselkläder. Dessa ska vara flamskyddade på grund av risken att få 
ljusbågar i samband med elkopplingsarbeten. Det är noga uttryckt i regelverket att det endast 
skall bäras flamskyddande kläder. Medarbetare som har arbetsuppgifter där motor- eller röjsåg 
innefattas skall använda skyddsbyxor med speciellt sågkedjeskydd. De ska även använda 
speciella skyddsskor med sågkedjeskydd. Vid behov finns även skoteroverall, regnplagg samt 
flytvästar och flytoveraller tillhands. Skyddsskor skall användas där det finns risk för kläm- och 
spiktrampsskador. Skyddsskorna ska vara försedda med antingen stålhätta eller spiktrampsskydd. 
Vid arbete utomhus, eller i miljöer där det finns risk för nedfallande föremål eller andra 
skaderisker mot huvudet, måste hjälm användas. Även vid tillfälliga besök på en arbetsplats 
krävs hjälm. För medarbetare som regelbundet använder hjälm medföljer även hörselkåpor. 
Föreskriven skyddsutrustning på arbetsplatsen är således: 

 Isdubbar. 
 Flytoverall. 
 Hörselkåpor. 
 Flamskyddskläder. 
 Flamskyddande underkläder. 
 Varselkläder. 
 Varselregnkläder. 
 Skyddsskor. 
 Skyddshjälm. 
 Motorsågsbyxor. 
 Terminalglasögon. 
 Skyddsglasögon. 
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 Skoterhjälm, ansiktsluvor och skoterglasögon vid skoterkörning. 
 

Inför varje nyanställning skall en introduktion i form av en checklista gås igenom. Det finns en 
checklista för nyanställda chefer/arbetsledare samt en checklista för nyanställda medarbetare. 
Det finns även checklistor för introduktion av den personal som har varit ledig längre än 6 
månader samt en checklista för inhyrd personal. Under den första veckan som anställd går 
ansvariga igenom policy, arbetsmiljö, dokumentation, skyddsutrusning, rapportering vid 
olyckfall/tillbud, skyddsorganisation och procedur vid brandutrymning. Vissa typer av tjänster 
kräver en mer specifik genomgång på grund av farligt arbete. Efter den första månaden gör den 
ansvariga en kontroll med medarbetaren om det fortfarande finns oklarheter efter 
introduktionen. Det är således ett krav att alla nyanställda ska gå igenom dessa 
introduktionsprogram. Chefer och arbetsledare skall ha genomgått en tre dagar lång utbildning 
i arbetsmiljöfrågor. De skall veta hur ohälsa och olyckor ska förebyggas och behöver således 
kunskaper om arbetet, riskerna i arbetsuppgifterna samt om åtgärder för att förebygga skador. 
De behöver även ha kunskap om hur människan reagerar i olika situationer och veta hur den 
psykosociala miljön påverkar hälsan. För att denna kunskap ska vara bestående krävs 
kontinuerliga utbildningsinsatser enligt företagets riktlinjer för arbetsmiljö. 

Säkerhetsutbildningar vid företaget. 
 Säkerhet på väg – 5 års intervall. 
 Arbete med spänning under 1000 V – 3 års intervall. 
 Elsäkerhetsanvisningar ESA – 3 års intervall. 
 Första hjälpen – 3 års intervall. 
 Heta arbeten – 5 års intervall. 
 Arbete från liftkorg – 5 års intervall. 
 Övning nedtagning nödställd från stolpe – 1 års intervall. 
 Förnyelse av förarbevis bandvagn – 5 års intervall. 

 
Alla som arbetar inom avdelningen för elnät skall delta vid utbildning i Första hjälpen samt 
Heta arbeten. I de övriga kurserna deltar personal utifrån behov beroende på arbetsuppgifter. 

Målsättningar med företagets arbetsmiljöarbete. 
Ingen anställd ska utsättas för psykisk misshandel såsom mobbning eller trakasserier. Det råder 
nolltolerans gällande alkohol- och droganvändning under arbetstid. De anställda skall ges 
möjlighet att medverka i utformningen av sitt arbete. Olyckor och tillbud ska förebyggas. 
Organisationen strävar efter en ”nollvision” gällande arbetsplatsolyckor. Målet är även att 
arbeta med konkreta åtgärder för att ständigt förbättra arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna. 
Årligen ska de åtgärder som har genomförts redovisas. Företaget arbetar aktivt med friskvård 
och strävar efter en sjukfrånvaro understigande 3%. 

Egna riskanalyser. 
Alla elmontörer ska innan arbete utförs genomföra en riskanalys utformad som en checklista för 
att identifiera och minimera risker. Därefter ska analysen lämnas till platschefen för att sparas 
tillsammans med övrig dokumentation. Checklistorna är enkelt utformade i nästintill fickformat 
för att underlätta användning. Listan berör cirka 20 frågor gällande risker som medarbetaren ska 
ta ställning till. 

Syfte & frågeställningar 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka vad personalen på ett energibolag har för 
attityder till användning av sin personliga skyddsutrustning, rapporteringssystem och företagets 
säkerhetsarbete.  
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- Vad har de underställda för attityd till tillbudsrapportering? 

- Vad har de underställda för attityd till riskanalysrapportering? 

- Hur ser de anställda på företagets säkerhetsarbete? 
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Teoretisk referensram 

Individnivå 
Det finns olika nivåer när säkerhet studeras. En av dessa är individnivån som refererar till den 
enskilda individen i ett system. Individens oaktsamma beteende och dess konsekvenser står i 
fokus och i detta perspektiv betraktas individen som en fri varelse som är kapabel att välja 
mellan ett säkert och ett oaktsamt beteende. Det innebär att när individen gör fel är det på 
grund av psykologiska faktorer som ouppmärksamhet, glömska, avsaknad av motivation, 
oaktsamhet och brist på kunskap eller erfarenhet (Reason, 1997). 

Attityder. 
En attityd är en positiv, negativ eller neutral reaktion, eller en blandning av dessa, gentemot en 
person, ett objekt eller en idé. Människan utvärderar medvetet, men också undermedvetet, 
personer, platser, objekt och idéer. Attityder formas utifrån exponering av betydelsefulla 
objekt, som exempelvis genom hans/hennes bakgrundshistoria med bestraffningar och 
förstärkningar av beteenden, attityder från föräldrar och vänner och den övriga sociala och 
kulturella kontexten. Attityder fullgör en viktig funktion, nämligen att möjliggöra snabba 
bedömningar av omgivningen, utan krav på större ansträngningar. Problem som kan uppstå är 
att personer blir enkelspåriga i sitt tänkande, eller med andra ord trångsynta. Människan tolkar 
ny information med hjälp av redan existerande och således kan attityder bli resistenta mot 
förändringar (Kassin, Fein, & Markus, 2008).  

Styrkan i attityderna.  

Attityder påverkar beteendet mer eller mindre jämfört med andra faktorer i omgivningen. Vissa 
attityder är mer viktiga för oss än andra. I en del fall ”skyddas” den aktuella attityden av stark 
övertygelse och kan vara svår att förändra. David Boninger (1995, refererad i Kassin et al., 
2008) kom fram till att det är tre faktorer som påverkar attityders styrka. Den första gäller hur 
attityden påverkar det egna intresset och den andra relaterar till personens värderingar 
filosofiskt, politiskt och religiöst. Den tredje och kanske viktigaste faktorn för attitydens styrka, 
är det sociala, det vill säga vilka värderingar personen i fråga har fått från familj, vänner och 
andra sociala grupper. Många studier har visat att människor oftast omges av personer som är 
likasinnade och följaktligen är attityderna svåra att förändra direkt (David Boninger, 1995, 
refererad i Kassin et al., 2008).  

Det finns ett samband mellan attityder och beteende. Människor tenderar att bete sig på ett sätt 
som är konsistent med sina attityder, speciellt när de upplever sig välinformerade och därför 
säkra på sin sak. I olika studier har visats att attityder är mer stabila och beteendet mer 
förutsägbart när de har formats av direkt personlig erfarenhet än av andrahandsinformation 
(Kassin et al., 2008). 

Kognitiv dissonans 
Människan strävar efter balans mellan sitt beteende, sina attityder och sina värderingar, det vill 
säga kognitiv konsonans. Leon Festinger (1957, refererad i Kassin et al., 2008) utvecklade 
teorin ”Kognitiv dissonans” och menar att människan är motiverad att försöka nå en 
förenlighet mellan sitt beteende, sina attityder och sina värderingar. Detta kan leda till att 
människan beter sig irrationellt för att få en kognitiv balans. Enligt Festinger (1957, refererad i 
Kassin et al., 2008) har människan en bild av sig själv och sin omgivning, vilken inkluderar tro, 
attityder, värderingar och beteenden. Oftast befinner sig dessa faktorer i harmoni med varandra, 
men ibland befinner de sig i obalans. När en sådan obalans infinner sig skapas en spänning, 
eftersom beteende och åsikt inte stämmer överens, det vill säga kognitiv dissonans uppstår. 
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Dock går det att minska denna dissonans och återfå balansen genom att exempelvis ändra 
attityden så att den är förenlig med beteendet. Ett exempel på kognitiv dissonans är icke- 
användning av säkerhetsbälte, det vill säga personen i fråga använder inte säkerhetsbälte trots att 
han/hon vet om farorna med detta. Istället för att sätta på sig bältet tänker han/hon: ”Det är 
ingen annan som använder säkerhetsbälte, jag ska bara åka en kort bit, hur stor är risken för att 
jag ska krocka?!” (Kassin et al., 2008).   

Riskmedvetenhet. 
Riskperception, det vill säga hur en individ uppfattar en risk, kan ses som en social 
konstruktion och således kan säkerhetsarbetet innehålla sociala mönster, som sedan mynnar ut i 
beteenden vilka medför risker i arbetet. Dake (1992, refererad i Harvey, Bolam, Gregory, & 
Erdos, 2000) menar att när individer är oense om risker handlar det inte om den faktiska 
sannolikheten att dödas/skadas, utan om hur vi konstruerar och upplever vår värld. Upplevd 
kontroll är en faktor som är relaterad till rikstagande. Dear (1995, refererad i Harvey et al., 
2000) anser att personer som beter sig på ett riskfyllt sätt nödvändigtvis inte behöver känna att 
de måste reducera detta beteende. De väljer att antingen ignorera riskerna som är associerade 
med beteendet eller att acceptera att risker är en del av deras dagliga arbete (Niskanen, 1994, 
refererad i Harvey et al., 2000). Det finns ett samband mellan riskmedvetenhet/risktagande och 
säkerhetskultur. Detta gäller främst när risker påverkar individens intentioner genom subjektiva 
normer, attityder och därigenom också beteendet.  

Systemnivå 
Ett annat perspektiv på säkerhet utgår från systemnivån. Detta syftar på organisatoriska faktorer 
som orsak till tillbud och olyckor. Det innebär att mänskliga fel betraktas som konsekvenser 
och inte som orsaker (Reason, 1997).  

Organisationskultur. 
Schein (2010) menar att för att en grupp ska överleva behöver den utveckla normer och regler 
för att medlemmarna i gruppen ska känna sig trygga och för att skapa ordning i gruppen. 
Kultur kan ses som ett sammanhängande system av gemensamma och inlärda erfarenheter, 
värden och förståelse, som ger vägledning till människan. Kultur är den grund där beteenden, 
sociala händelser och processer blir förståeliga för medlemmarna (Alvesson, 2002, refererad i 
Törner, 2010). Enligt Schein (2010) är en organisationskultur uppbyggd i tre nivåer: 

Basala antaganden: Detta är kulturens kärna eller grund. Denna nivå utgörs av omedvetna 
tankar och känslor som tas för givna. Dessa grundläggande antaganden är så självklara för 
gruppen att den medlem som inte delar dessa ses som en främling.  

Värderingar och uppfattningar som uttrycks: Nästa nivå handlar om mer medvetna antaganden 
till skillnad från de basala. Dock baseras dessa på gruppens basala antaganden. 

Artefakter: Detta utgör kulturens yta, det vill säga det som är observerbart. Det uttrycks i 
beteenden, synliga strukturer och processer. I dessa artefakter går det att identifiera klimatet hos 
gruppen. Schein (2010) menar att klimatet är en yttring av den underliggande kulturen. Kultur 
refererar till hela kontexten, där den specifika situationen kan innefattas, men kulturen är djupt 
inrotad och mer komplex och svår att förändra jämfört med klimatet (Denison, 1996, refererad 
i Mearns & Flin, 1999). Guldenmund (2000) menar att organisationens kultur uttrycks genom 
organisationens klimat, det vill säga organisationens attityder och värderingar speglas i 
organisationens gemensamma beteenden, uppfattningar och tolkningar av situationer.  

Säkerhetskultur. 
Vid olyckor inför oftast organisationer tekniska barriärer för att minska riskerna för en ny 
olycka. Det är det traditionella sättet att arbeta med säkerhet, det vill säga att organisationen 
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arbetar med det som är uppenbart, det som går att se. Många gånger är det emellertid just det 
som inte går att observera som är avgörande, det vill säga det som ligger under ytan och har 
inverkan på den säkerhet som syns. Hit hör säkerhetskultur. Säkerhetskultur är ett specialfall av 
den organisationskultur som råder (Törner et al., 2008). Reason (1997) definierar 
säkerhetskultur som gemensamma värderingar och föreställningar, vad som är viktigt och hur 
saker fungerar. Dessa faktorer interagerar med organisationens struktur och kontrollsystem som 
utvecklar beteendenormer, det vill säga hur saker och ting utförs i organisationen. Många 
forskare har försökt identifiera de komponenter, som utgör en god säkerhetskultur. Den 
gemensamma nämnaren som går att finna i de olika ansatserna är att ledningen, arbetsgruppen, 
ledarskapet, kommunikationen, det egna ansvaret, ledningens ansvar, riskmedvetenheten samt 
risktagandet kan skapa en god kultur inom en verksamhet (Harvey et al., 2000). Reason (1997) 
identifierar fyra komponenter hos en god säkerhetskultur.  

Rapporterande kultur: Organisationer där det krävs rapportering av exempelvis incidenter eller 
arbetsuppgifter med särskilda risker omfattas av en rapporterande kultur. Det är ingen lätt 
uppgift att motivera de anställda att rapportera incidenter, etc. Det kan vara svårt att som 
anställd se värdet i rapporteringar av incidenter eller risker, speciellt om det finns tveksamheter 
om hur ledningen agerar på den information som rapporteras in. Den anställde ställer sig frågan 
om det är värt att rapporterna in om det ändå förbises. Som anställd kan det även vara 
problematiskt att rapportera i de fall bestraffning blir en konsekvens av rapporteringen. Har en 
incident inträffat och det rapporteras till chefer, kommer de anställda då att bestraffas för sina 
misstag i systemet? Oftast innebär rapportering extra arbete och den anställde vill inte bli 
påmind om den inträffade incidenten på grund av rädsla för att bli bestraffad. Detta påverkar 
den rapporterande kulturen negativt, enligt Reason (1997). De åtgärder som kan vara 
tillämpliga enligt Reason (1997) är följande: 

1. Försäkra de anställda om att disciplinära åtgärder ej kommer att utföras om beteendet 
anses acceptabelt.  

2. Låta en annan avdelning analysera rapporterna för att inte riskera att samma avdelning 
som har hand om disciplinära åtgärder bedömer rapporterna i förväg.  

3. Garantera att rapporteringen är konfidentiell eller helt anonym. 

4. Ge snabb och användbar feedback på rapporteringen. 

5. Utforma en användarvänlig rapporteringsmall. 
 

De tre första punkterna inger en känsla av tillit hos medarbetarna, menar Reason (1997). 
O´Leary och Chapell (refererade i Reason, 1997) anser att cheferna måste inge förtroende och 
visa sig förtjäna det hos dem som ska rapportera. Utan detta förtroende kommer rapporteringen 
att vara selektiv eller icke-existerande. 

Rättvis kultur: Det kan vara svårt i en organisation att veta var gränsen går innan diverse 
sanktioner sätts in. Vilka beteenden är oacceptabla och vilka kan tolereras? Det gäller att göra 
en rättvis bedömning av de anställda och vara konsekvent vid bemötandet av oacceptabla 
beteenden. Det gäller att skapa en miljö med tillit, där de anställda uppmuntras när de levererar 
säkerhetsrelaterad information (Reason, 1997). 

Flexibel kultur: En flexibel kultur inom en organisation innebär att verksamheten effektivt 
anpassas till krav som förändras över tid. Som verksamhet är det viktigt att följa med ”i 
svängarna” gällande teknik och även nya krav som ställs på produktionen, både vid hög- och 
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lågkonjunkturer, samtidigt som arbetsledarnas kompetens respekteras och tillvaratas (Reason, 
1997).  

Lärandekultur: Organisationen bör ha villighet och kompetens att ta rätt beslut utifrån den 
information som genereras av säkerhetssystemen, dvs. att utföra större förändringar om behovet 
finns. Denna faktor är en av dem som ”lättast” går att arbeta med som verksamhet, men kanske 
svårast att få att fungera under en längre tid. Det handlar om att observera, reflektera, skapa och 
agera. Det sistnämnda kan vara svårt, det vill säga att agera och implementera fattade beslut 
(Reason, 1997). 

Ovanstående faktorer integreras och utgör således en informerande kultur, som anses begränsa 
organisationens risker och därigenom lägga grunden för en god säkerhetskultur (Reason, 
1997).  

Om arbetsgruppen uppfattar ledningen som nonchalant gentemot säkerhetsfrågor påverkar 
detta arbetsgruppen, men om ledningen anser att säkerhet är en prioriterad fråga och visar detta 
genom sitt eget beteende kan det förbättra säkerhetskulturen. Därmed förflyttas fokus från 
medarbetarna och deras beteende till ledningens beteende (Törner et al., 2008).  

Säkerhetskommunikation är en viktig komponent. Kommunikationen bör vara öppen och inte 
begränsad. Har verksamheten utsett en lämplig person som kan framföra synpunkter? Hur tas 
synpunkter emot? Uppmuntras öppen kommunikation gällande säkerhet? och den viktigaste 
frågan: Finns någon återkoppling till de synpunkter och förslag som har lagts fram och vad har 
det resulterat i? När verksamheter använder sig av underentreprenörer måste detta tas i 
beaktande vid upphandlingar. Underentreprenörer bör närvara i samma utsträckning som andra 
medarbetare vid arbetsmöten för att skapa en öppen dialog gällande säkerhetsfrågor. Detta bör 
ledningen och cheferna arbeta med kontinuerligt (Törner et al., 2008).  

Reason (1997) och Törner et al. (2008) menar att det bör råda en rättvis kultur, att 
uppfattningen i arbetsgruppen borde vara att alla behandlas rättvist om någon är inblandad i en 
olycka eller i ett tillbud. Detta kan bidra till tillit och öppenhet som gör att arbetstagarna vågar 
rapportera tillbud oftare. Det är viktigt som arbetstagare att känna tillit till sina medarbetare, 
men också till sin chef och sin arbetsledare och deras kunskaper i säkerhet. För att tilliten ska 
utvecklas bör ledaren visa sina kunskaper och agera i enlighet med de riktlinjer som 
organisationen framtagit och förespråkar (Törner et al., 2008).  

Kunskap är viktig inom alla yrkeskategorier och enligt Törner et al. (2008) är det svårt att 
ändra ett beteende om kunskaperna om hur detta ska ske inte finns. Det kan vara svårt att 
försäkra sig om att säkerhetskompetens finns hos alla arbetstagare och det kan finnas brister i 
introduktionen av arbetet eller i den kontinuerliga kompetensutveckling, som många 
verksamheter satsar på idag. De obligatoriska säkerhetskurserna kan ha kvalitetsbrister eller vara 
alltför generella och inte branschanpassade. Utbildning är en viktig faktor för arbetsprestationen 
och dess effektivitet. Dock är det många verksamheter som förbiser detta behov hos de 
anställda. Detta är dock inte bara ren ignorans från organisationens sida, utan det handlar också 
om ekonomi. Utbildningar kostar och produktionen kan bli lidande om personal måste avsätta 
tid för utbildning (Hyman, 1992; Graham, Ramirez, Finlay, Hoy, & Richards, 1996; Prais, 
1995, refererade i Harvey et al., 2000). Å andra sidan finns organisationer som spenderar 
pengar i otaliga utbildningar för sin personal, men till ingen nytta. Forskningsresultat tyder på 
att många utbildningar inte ger den effekt som förväntas hos de anställda på grund av att 
utbildningarna inte genomförs i verkliga miljöer. Många anställda vet inte riktigt varför de är 
där, ser ingen nytta med utbildningen och vet inte om de kommer att få en uppföljning på det 
som de ska lära sig. Många arbetsledare visar i många fall litet eller inget intresse alls för att 
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uppmuntra sin personal att implementera de kunskaper de har erövrat i sin egen utbildning 
(Lorriman & Kenjo, 1994; Cole & Brown, 1996, refererade i Harvey et al., 2000). Utbildning 
i säkerhetsbeteende kan öka kunskaperna om beteenden och attityder inom en organisation, 
speciellt om organisationen präglas av två olika kulturer, en kultur som råder på ledningsnivå 
och en som råder på ”fältet” (Harvey et al., 2000). Det finns utbildningar i hur ett visst arbete 
ska utföras, men i många fall förklaras det inte hur risker kan uppstå. Finns inte kunskaperna 
eller erfarenheterna om hur risker kan uppstå kan det vara svårt att veta när genvägar kan tas 
och när de i andra fall kan få katastrofala följder. De mer erfarna arbetstagarna har en viktig roll 
att fylla för de mindre erfarna. De har en roll som förebilder och deras beteende anammas fort 
av nyinkomna. Därför är det viktigt att som arbetsledare och chef inte acceptera riskfyllda 
arbetssätt. Finns det en tendens att se genom fingrarna när arbetstagarna tar genvägar kan detta 
sända signaler till arbetsgruppen att säkerhet inte prioriteras på högre nivå (Törner et al., 2008).  

En annan förutsättning för en bra säkerhetskultur är att individen ser ett behov av att förändra 
sitt beteende till ett säkrare, men det är inte enkelt att se detta behov. En förutsättning för att 
ett säkert beteende ska anammas är att det inte finns några större fördelar med att agera riskfyllt. 
Det kan vara så att arbetstagarna känner att det inte finns skäl att bete sig säkert. När 
arbetstagare bryter mot säkerhetsföreskrifter vid rutinarbete leder det ofta till positiva 
förstärkningar, exempelvis effektivitet eller större bekvämlighet, men det kan också leda till 
konsekvenser som tillbud eller olycka. Det kan dock vara svårt att motivera arbetstagarna att 
använda skyddsutrustning när konsekvenser inte alltid direkt kan observeras, som exempelvis 
hörselskador (Zohar & Erev, 2007). Reason (1997) menar att av 30 000 olika brott mot 
säkerhetsföreskrifter sker 30 mindre tillbud och en olycka. Detta innebär att det kan bli svårt 
för arbetstagarna att inse riskerna när det inte inträffar olyckor, trots att arbete pågår utan 
skyddsutrustning. Som chef är det viktigt att hjälpa och uppmuntra medarbetarna att se 
möjligheterna till förändring genom att ge handlingsutrymme. För att kunna visa på 
handlingsutrymme gäller det att visa förtroende för att arbetstagarna kan bedöma situationen 
och agera självständigt. Återkoppling på arbetet är ett sätt att uppnå detta (Törner et al., 2008).  

Genom att systematiskt identifiera och åtgärda de beteenden som kan vara riskfyllda kan en 
bättre arbetsmiljö skapas. Denna typ av ansats baseras oftast på fem komponenter; identifiera 
riskfyllt beteende genom att analysera incidentrapporteringen, utveckla checklistor för 
mänskligt beteende som går att använda vid observationer av riskfyllt beteende, utbilda alla led 
i organisationen och uppmuntra till att observera och identifiera riskfyllda beteenden samt ge 
feedback verbalt, visuellt eller på papper så att alla i organisationen får en bild av vad deras 
arbete ger för resultat för säkerheten (Cooper, 2009). Ett exempel på sådan utbildning är så 
kallad ”Beteende-baserad säkerhet” (BBS), där fokus ligger på observationer och feedback på 
säkerhetsbeteende i arbetsmiljön (Geller, Perdue, & French, 2004). Får arbetstagarna ingen 
feedback på sina förändringar blir det svårt att hitta motivationen att fortsätta i samma anda 
(Zohar & Erev, 2007). 

Delaktighet 
En av de viktigaste förutsättningarna för ett framgångsrikt förändringsarbete inom en 
verksamhet är delaktighet för de anställda. Begreppet delaktighet används inom flera 
perspektiv, som exempelvis arbetslivsperspektivet, där det refererar till att de anställda ska bli 
delaktiga i verksamheten och dess förändringar (Karlsson, Osvalder, Rose, Eklund, & 
Odenrick, 2008). För de olika nivåerna av delaktighet föreslår Arnstein (1969, refererad av 
Karlsson et al., 2008, s 603) en delaktighetsstege innehållande åtta nivåer: 

1. Kontroll/beslutande 
2. Delegering 
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3. Partnerskap 
4. Förhandling 
5. Konsultation 
6. Information 
7. Terapi 
8. Manipulering 

 

Den högsta graden av delaktighet är ”Kontroll/beslutande” och innebär att de anställda kan 
kontrollera eller själva ta beslut. Med ”Delegering” menas att de anställda kontrollerar eller tar 
beslut gällande vissa frågor eller inom ett delområde. De två lägsta nivåerna på 
delaktighetsstegen är ”Terapi” och ”Manipulation”, som innebär att ledningen låter de 
anställda vara med och ta fram förslag till frågor som egentligen saknar betydelse eller att 
ledningen låter de anställda ta fram underlag som de inte har avsikt att använda sig av. Exempel 
på olika metoder som syftar till att skapa mer delaktighet kan vara problemlösningsgrupper, 
förslagssystem, referensgrupper, informationsträffar och användarmedverkan i projektgrupper 
(Karlsson et al., 2008).  

I studier av förändringsprocesser i företag har det visats att det är viktigt att konkret diskutera 
arbetsmiljön med de anställda för att de ska kunna bli delaktiga i en förändringsprocess. Detta 
innebär att det behövs skapas en plattform för kommunikation, som inte enbart är verbal utan 
även ger utrymme för icke-verbal kommunikation där tankar och känslor kan uttryckas i andra 
former än vid traditionella möten (Karlsson et al., 2008). 
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Metod 

Intervjupersoner 
Tjugotvå personer intervjuades. Samtliga intervjupersoner var män i åldrarna 21 till 62 år 
(M=45,7 år) med 1-40 års yrkeserfarenhet (M=16,3 år) och verksamma inom ett energibolag. 
De intervjuade var 16 arbetstagare (elmontörer, optotekniker, material-/förråd- och 
transportansvariga) fyra arbetsledare samt två chefer.  

Material 
Intervjuerna gjordes halvstrukturerat med ledning av tre intervjuguider (Bilaga1, 2 och 3) 
utformade för föreliggande studie. Intervjuguide för chef (Bilaga 1) utformades speciellt för de 
två chefer som intervjuades och utgick från den presenterade teoretiska referensramen och 
innefattade frågor om hur de arbetade med säkerhet. Intervjuguide för arbetsledare (Bilaga 2) 
utformades för de fyra arbetsledarna och där berördes om hur de själva ser på den 
skyddsutrustning de har samt hur de arbetar för att förespråka säkerhet hos sina arbetslag. 
Intervjuguide för arbetstagare (Bilaga 3) utformades för de 16 underställda. Intervjuguiden 
innehöll flertalet frågor som utgick från tidigare forskning och den teoretiska referensramen. 
Frågorna behandlade attityder till den personliga skyddsutrustningen, tillgängliga utbildningar, 
synen på den riskanalys-/tillbudsrapportering som används, synen på företagets säkerhetsarbete 
och förtroendet för chefer. 

Procedur 
Vid den första kontakten presenterades förslag gällande ämnen. Efter ett andra möte med 
personalansvarig och anläggningschef bestämdes gemensamt vilket område som skulle 
undersökas. Därefter planerades ett studiebesök in för att få en inblick i hur en arbetsdag för en 
elmontör ser ut. Innan intervjuerna genomfördes gjordes pilotintervjuer med alla 
intervjuguider för att kontrollera att frågorna var förståeliga med en person som inte arbetade 
för det aktuella företaget. Därefter bokades tillfällen in för intervjuer med elnätschefen, 
anläggningschefen, arbetsledarna och de underställda. Intervjuerna genomfördes i ett 
konferensrum på den anläggning där de arbetade för att minimera fysiska störvariabler. 
Intervjuerna spelades in och varade mellan 30-60 min. Frågorna ställdes så att 
intervjupersonerna gavs utrymme att fritt berätta om sina tankar och beteenden gällande den 
personliga skyddsutrustningen, riskanalys-/tillbudsrapportering samt hur de såg på företagets 
säkerhetsarbete. Intervjuerna genomfördes under veckorna 9 – 11, 2012.  

Databehandling 
Intervjuerna spelades in på en diktafon för att sedan transkriberas. Ljudupptagningen har enbart 
författaren lyssnat av och det transkriberade materialet har analyserats av författaren själv. 
Ljudupptagningen och det transkriberade materialet kommer att förstöras vid studiens avslut.  

Utifrån de transkriberade intervjuerna analyserades materialet för att sedan kategoriseras utifrån 
forskningsfrågorna. Analysen gjordes parallellt med datainsamlingen då intervjuerna 
genomfördes med någon dags mellanrum. Företagets och intervjupersonernas namn avslöjas 
inte. Cheferna kommer att benämnas ”chef 1” och ”chef 2”. 

Avgränsningar 
Enbart de som arbetade på den ena anläggningen intervjuades, det vill säga elmontörer, 
optotekniker, material-/förråds- och transportansvarig, deras arbetsledare samt 
anläggningschefen och elnätschefen. Ingen riskanalys gjordes av deras arbeten, utan syftet var 
att undersöka attityder och inte hur arbetsuppgifterna praktiskt utfördes.     
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Resultat  

Synen på företagets säkerhetsarbete 
Alla intervjupersoner tyckte att företaget har blivit bättre när det gällde säkerhetsarbetet. De 
intervjuade menade att ledningen prioriterar säkerhet. Majoriteten hade någon gång tagit del av 
företagets policy och föreskrifter, men det var inget som de läser med jämna mellanrum. Ett 
fåtal hade inte tagit del av föreskrifterna och visste heller inte var dessa kunde hittas. Dock 
menade majoriteten att de viktigaste föreskrifterna är elföreskrifterna, som används vid arbeten 
och att de föreskrifter som företaget har tagit fram är ”sunt förnuft” och finns det oklarheter 
över företagets föreskrifter kunde någon annan alltid svara på det. En intervjuperson berättade 
att det är en del gamla dokument kvar på Intranätet, som är inaktuella. Chef 2 ansåg att det inte 
spelar någon roll hur många dokument som läggs upp, eftersom det ändå endast är ett fåtal som 
går in och läser dessa. Han hade försökt flertalet gånger att få sina underställda att söka och läsa 
de dokument som finns på Intranätet genom att avsätta särskild tid för just det ändamålet, men 
utan reslutat. Cheferna och arbetsledarna var överens om att för att arbeta med 
”säkerhetstänket” på bästa möjliga sätt handlar det om att föregå med gott exempel. Båda 
cheferna var eniga om att information är ett av de viktigaste sätten att nå ut till de underställda, 
det vill säga att genom tydlig information om vad som gäller, försöka få de underställda att 
förstå varför det är viktigt att använda skyddsutrustning och att rapportera in tillbud.  

De interna kurserna. 
Samtliga intervjupersoner var överens om att de kurser som erbjuds inom företaget håller en 
god kvalité. De fick möjligheten att gå flera olika kurser och dessa repeteras med jämna 
intervaller. Samtliga ansåg att en bra kurs innefattar praktiska moment, diskussioner och leds av 
en engagerad kursledare. Detta är något som präglar majoriteten av kurserna ansåg de. 
Arbetsledarna ansåg att det är viktigt med dessa kurser och att det alltid finns någon ny kunskap 
att anamma. Kurserna utfördes tillsammans med två andra närliggande städer, det vill säga att 
andra energibolag också närvarade på vissa av kurserna, vilket gav en större plattform för 
diskussioner och erfarenhetsutbyte. Någon återkoppling efter kurserna, som exempelvis möte 
eller diskussionsforum, förekom inte. Dock var åsikten hos majoriteten av intervjupersonerna 
att behovet inte finns. Då kurserna upprepades med jämna mellanrum blev det en återkoppling 
för dem, men den främsta återkopplingen var deras dagliga arbete. Vissa kurser avslutades med 
ett prov för deltagarna för att testa att alla hade uppfattat kursens innehåll. En intervjuperson 
svarade på frågan om det finns ett behov av återkoppling av kurserna: ”Näeee…inte i daglig 
dags..man blir ju ganska påmind varje dag.”  

Kommunikationen inom verksamheten. 
Kommunikationen skedde via möten, Intranät samt e-post inom organisationen. I fikarummet 
fanns en TV-skärm uppsatt, där Intranätets aktuella rubriker rullade. Varannan till var tredje 
månad arrangerades så kallade arbetsplatsträffar (APT), där hela avdelningen träffades för att 
samtala. Mindre möten skedde mer frekvent med enbart arbetsgruppen. Oftast samlades 
flertalet anställda på morgonen på arbetsledarens kontor för att få en genomgång av dagens 
arbetsordrar.  

”Vi och dom.”  

Majoriteten av de underställda menade att kommunikationen ”in till stan” (huvudkontoret) 
brister. De tyckte att kommunikationen från huvudkontoret inte är bra och flertalet av 
intervjupersonerna uttryckte ”vi och dom” under intervjuerna. De menade att det inte alltid är 
lätt för dem att gå in på sin e-post för att uppdatera sig om händelser eller liknande. Oftast är de 
ute på fält hela dagar och kommer in till anläggningen för att byta om och sedan åka hem för 
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dagen. Kommunikationen till respektive arbetsledare fungerar utmärkt, menade samtliga och 
såg inga svårigheter med det. Det var medarbetare som hade kontorstjänst som de såg 
svårigheter att kommunicera med, då dessa satt geografiskt en längre bit bort från anläggningen. 
De berörda cheferna för anläggningen visade sig sällan ute på fältet, då det har blivit alltmer 
pappersarbete. Samtliga intervjuade underställda ville se cheferna ute på fält oftare. Då det 
kunde upplevas att vissa beslut inte var verklighetsförankrade. Det fanns även önskemål om att 
få ut arbetsledarna oftare. Arbetsledarna menade att idag ligger det så mycket pappersarbete på 
deras skrivbord att de inte längre har möjligheten att komma ut lika ofta. Detta gör att de som 
var ute på fält saknade ett bollplank och fick ta mycket eget ansvar för utförda arbeten.  

Det diskuterades inte alltför mycket om säkerhet informellt, utan den frågan tas oftast upp på 
sammankomster eller om något allvarligt har hänt inom branschen. Dock upplevdes inget 
behov från de underställda gällande detta, utan de ansåg att det är bra som det är idag. Dock 
uttryckte en arbetsledare att han skulle börja prata mer om säkerhetens betydelse på exempelvis 
fikarasterna.  

Delaktighet. 

En betydelsefull faktor som återkom under intervjuerna var vikten av delaktighet. Majoriteten 
av de underställda menade att det var sällan de fick vara delaktiga i beslut som togs. Dock fanns 
förståelsen att alla beslut inte kunde involvera dem, men de kände ändå ett behov av att få vara 
med i beslutsprocessen mer än vad de fick idag. De ansåg att de ofta fick beslut förelagda och 
att det var bara att anpassa sig. De fick diskutera kring beslutet, men det var mest för att få säga 
sitt. Beslutet var ändå taget, så någon större förändring var ej aktuell. Vissa menade även att när 
de försökte diskutera vissa arbetsrelaterade moment ignorerades det uppifrån. Dock menade de 
att gällande den personliga skyddsutrustningen fick de vara med att påverka, men när det gällde 
införande av exempelvis nya rapporteringssystem eller liknande ansåg de att de inte fick säga 
sitt. Majoriteten var överens om att det skulle vara välkommet att få vara mer delaktig i vissa 
beslutsprocesser. Det kan vara svårt att få en delaktighet i en organisation så att alla är nöjda. 
Det är en ”framgångsfaktor” menade chef 1 och att det var något som bör eftersträvas. Han 
ställde sig väldigt positivt till detta. Även arbetsledarna ville se mer av att de underställda 
involverades innan beslut togs. En arbetsledare berättade: 

De kanske inte är så i processen som man önskar att de behöver få vara… för nå 
upplever vi att beslutet är taget… det tycker jag… det där har jag haft diskussioner 
med mina högre... att de måste förstå som finns här ute… o det slår ingen… idéerna o 
allting finns där ute o man måste börja lyssna på vad montörerna har att säga… 
speciellt de här som är erfarna… men visst vi upplever att många är det taget och sen 
diskuterar man bara… mer delaktighet innan beslut borde tas… och… men det beror 
på vad det är för fråga. 

Den personliga skyddsutrustningen. 
Intervjupersonerna fick berätta vad de anser om den personliga skyddsutrustningen som 
företaget tillhandahöll. Frågan berörde främst skyddshjälm, flamskyddande underkläder, 
varselkläder och motorsågsbyxor. Under intervjuperioden höll företaget på att ta fram en ny 
variant av motorsågsbyxor, då många hade uttryckt att de inte var praktiska i tjänsten, speciellt i 
situationer som journätter när elmontörerna åker ut mitt i natten på vintern på en skoter för att 
åtgärda ett avbrott. Vissa intervjupersoner, dock inte majoriteten, ansåg att hjälmen inte är 
ergonomisk och många gånger besvärlig att använda i vissa arbetssituationer.  
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All personlig skyddsutrustning tillhandahålls. 

Samtliga intervjupersoner ansåg att företaget agerade väldigt generöst gällande den personliga 
skyddsutrustningen. Det var ett område där det inte ”snålades”, utan behöver någon anställd 
någon skyddsutrustning ordnade utrustningsansvariga detta. En arbetsledare berättade: ”Vi har 
ju all tänkbar utrustning på det här företaget….men det finns inga problem…det finns aldrig 
hinder att köpa utrustning” Arbetsledaren fick medhåll av en underställd: 

Vi får ju det vi vill ha… det är aldrig något problem från företaget… är det nåt jag vill 
ha för ett visst jobb så får jag det… o så får man köpa ut också om det är någonting 
utöver det vanliga… specialverktyg eller… så... så att det är inga problem. 

De arbetstagare som hade arbetat i mer än 25 år menade att förr fick de själva hålla sig med 
skyddsutrustning och själva betala sina kläder, men att det ser annorlunda ut nu. Som 
arbetstagare behövde de inte betala för sin egen utrustning, utan företaget såg till att införskaffa 
utrustning efter de behov som fanns. 

Egen bedömning - eget ansvar.   

Det är en sak att företaget tillhandahåller sina anställda skyddsutrustning, men en helt annan när 
det kommer till dess användning. Det var främst hjälmanvändningen som fallerade. Utifrån 
företagets policy gick det att utläsa att ”Vid arbete utomhus eller i miljöer där det finns risk för 
nedfallande föremål eller andra skaderisker mot huvudet måste hjälm användas. Även vid 
tillfälliga besök på en arbetsplats krävs hjälm.” Under det studiebesök som genomfördes som 
förberedelse för denna studie, erbjöds aldrig någon skyddshjälm, vare sig från arbetsledare eller 
underställda. Detta trots att miljön innehöll risker för nedfallande föremål. Dock påpekade en 
arbetsledare vid dagens slut ”du måste ha hjälm”, men vid tillfället fanns det inte att få tag på 
någon hjälm så besöket fortskred utan. Alla intervjupersoner var överens om att 
hjälmanvändningen hade förbättrats från tidigare år, men att det fortfarande kunde slarvas. 
Majoriteten av intervjupersonerna, däribland majoriteten av arbetsledarna samt cheferna, ansåg 
att användningen kunde förbättras: ”…det stora problemet är att det slarvas med hjälm.”. På 
frågan varför det slarvas med hjälm gavs svaret att den är obekväm, glömska eller bara slarv. En 
elmontör svarade på frågan om det finns tillfällen där han inte hade använt skyddshjälm: ”Det 
finns det…oja…just det där med hjälm har varit…slarvar mycket och tar på sig mössan istället 
för att det är mer bekvämt…”  

De yngre arbetstagarna, som hade arbetat i mindre än tio år på företaget menade att det är de 
äldre som ofta slarvar, eftersom de inte har vanan inne att ha på sig hjälm, då det inte var rutin 
att använda hjälm för 20-30 år sedan. En montör som hade arbetat i över 25 år berättade: ”Det 
har ju med att göra historien om hjälm, vi använde ju hjälm väldigt sällan förr…men nu på 
arbetsplatsen måste jag ju använda…det är ju..förr använde de aldrig nästan hjälm”  

Det som även framkom var att det slarvas på arbetsledarnivå, men också på chefsnivå ”Ibland är 
våra chefer ute och de har ingen hjälm på sig”. Samtliga arbetsledare berättade att det fanns 
tillfällen då de hade glömt hjälmen i bilen eller att de vid akuta driftstörningar inte hade 
kommit ihåg att ta på sig hjälmen. Majoriteten av de intervjuade underställda ansåg att 
arbetsledarna kunde bli hårdare med att påtala hjälmanvändning ute på fältet och även cheferna 
när de gjorde arbetsplatsbesök, men att det var väldigt viktigt att cheferna och arbetsledarna 
föregick med gott exempel. En elmontör svarade på frågan om han ansåg att det skulle bli 
påfrestande om det började påpekas mer om detta på fältet på följande sätt: 

Nää det kanske inte skulle göra om alla hade hjälm på sig när man kom ut sådär… det 
är ju skillnad när våra chefer inte har hjälm på sig… då kan det lätt uppfattas att det 
inte är så noga men om de ändå säger att. 
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Nämen ska man implementera sånt där som hjälmanvändande så då ska de som… 
propagera det… de ska ha hjälm alltid när de kommer ut o ser arbetsplatsen… för… 
jamen det är som att du ska säga du säger ett men gör nåt annat… det fungerar ju inte. 

Däremot framkom att detta inte påtalades alltför ofta kollegor emellan. Majoriteten av de 
underställda ansåg att det är upp till personen själv att veta när den personliga 
skyddsutrustningen ska användas och därför ska det inte behöva påpekas kollegor emellan. Om 
miljön anses väldigt farlig kunde det påminnas om hjälm. En elmontör berättade när han fick 
frågan om vad han tänker när han ser en kollega som inte använder exempelvis hjälm: 

Faktiskt så brukar jag inte reflektera om jag ska vara ärlig… men det är ju så… det är 
ju upp till var och man vill ju inte vara någon polis heller… som går runt..jag brukar 
inte ens reflektera över… kanske om det är en praktikant som kommer… då kanske 
man säger… bäst att du tar på dig hjälmen men är det en kollega som man jobbat med 
varje dag så tänker jag inte ens på det… han vet ju själv vad det finns för följder. 

Detta var genomgående i nästan alla de underställdas svar. Det var upp till individen själv att 
avgöra och används inte utrustningen så vet personen ifråga vilka konsekvenser det kan bli. 
Majoriteten reflekterade inte över när de såg kollegor utan hjälm och det var inte alltid de 
själva reflekterade över att de själva inte hade hjälm på sig. Majoriteten ansåg att det är omöjligt 
att ha hjälm på sig hela tiden, trots att det står i företagets policy att hjälm ska användas på 
arbetsplatsen.  

Tilliten beskrevs som viktig av samtliga intervjupersoner. Arbete med el kräver stor tillit till 
respektive kollega, men denna tillit påverkades inte av de fall kollegan slarvade med sin 
personliga skyddsutrustning. Endast två av de intervjuade menade att tilliten eventuellt berördes 
för stunden. Samtliga menade att det är skillnad på tillit och användning av den personliga 
skyddsutrustningen. Använder personen ifråga inte hjälm eller annan personlig 
skyddsutrustning betyder det inte att de inte kan utföra sitt arbete ordentligt. Så länge de kan 
hantera den utrustning som används vid elarbeten som exempelvis mätinstrument hade de tillit 
till sin kollega och då spelade det inte någon roll om han/hon har hjälm på sig eller inte. 

Alla hade olika bedömningar av när hjälm ska användas och därför användes hjälm i varierande 
utsträckning. ”Hjälm har jag svårt för att det alltid ska användas…vid behov tycker jag” . Det 
var upp till var och en att förstå när den ska användas, det var inte ens ansvar att påpeka till 
någon att han/hon måste använda hjälm. Många av de äldre arbetarna hade inte vanan inne att 
använda hjälm, medan de yngre kom från en skolning där hjälm skulle användas konstant. En 
elmontör berättade när han fick frågan varför han tror att det fuskas med hjälm: ”Gammal härd 
som man brukar säga…gammal generation….ganska uteslutande…det finns ju de som är 
jätteduktiga av de äldre… det förs ju även på oss yngre…vare sig man vill eller inte.”  

Rapporteringssystemet 
Under intervjun tillfrågades hur tillbudsrapportering och riskanalysrapportering ser ut. Enligt 
Arbetsmiljöverket ska riskanalyser genomföras på alla arbeten som berör el. Alla tillbud ska 
rapporteras in till arbetsledaren, HR-enheten samt skyddsombudet. Dagens tillbudsrapportering 
sker genom att fylla i papper, men det går även att skriva en via elsäkerhetsverkets hemsida.  

Riskanalysrapportering. 
Det förelåg stor förvirring i svaren gällande riskanalysrapportering. Det fanns ingen enhetlig 
bild av vad som egentligen gällde, utan svaren skiljde sig markant åt. Det som var enhetligt var 
att det är i samband med större projekt som riskanalyser ska genomföras. Dessa analyser 
utfördes av en arbetsledare, som sedan gick igenom analysen med berörda arbetare. Dock 



18 

 

pågick ett sammanställande av en arbetsmiljöplan där elnätschefen och anläggningschefen 
tillsammans med arbetsmiljöingenjören skulle ta fram en generell checklista för riskanalyser, 
som sedan ska användas av elmontörerna.  

Riskanalys i huvudet. 

Under intervjuerna framkom att det finns två varianter av riskanalyser som det talades om. Den 
ena varianten var den som utfördes på papper, den formella riskanalysen, och den andra i 
huvudet. Det var den senare varianten som var den gemensamma nämnaren för alla 
underställda. Samtliga berättade att som arbetare gjorde en genomgång i huvudet av vilka 
moment som skulle utföras och riskerna med detta. Detta var genomgående för alla 
underställda samt arbetsledare. Det satt i ryggmärgen och därför behövde de inte utföra någon 
formell riskanalys. Dock menade majoriteten att det finns risk för genvägar när en sådan 
riskanalys genomförs, men intervjupersonerna påpekade att vid elarbeten slarvas det aldrig när 
det väl gäller, speciellt inte vid högspänningsarbeten. Samtliga insåg att det finns risker med att 
genomföra analyser i huvudet, men de ansåg ändå att det fungerar då det inte har hänt något 
allvarligt hittills:  

Ja… jo… det är ju en risk… går man igenom på papper och skriver… eller ett 
färdigskrivet papper att man bockar att..då har man verkligen läst igenom… o fått in 
det i huvudet… kommer jag ut… kanske jag missat med ögat… att oj den grejen är 
nära spänning eller… att man kanske inte tänker på det… det blir att lita på sin egen 
tankeverksamhet… än om man har det på papper… nå är det klart en större risk att 
bara ha det i huvudet. 

En elmontör berättade när han fick frågan om genvägar tas: 

Joo… det tror jag säkert att man… det märker man ju då man började..då följde man 
alla säkerhet man märker ju… själv att man började med att kolla dubbelt man hade 
alla grejer med sig… men man såg ju de som hade jobbat tjugo trettio år att han gör 
ju sådär… varför gjorde han så det är ju farligt… man märker ju själv… man ta ju 
samma genvägar… det blir ju så.  

Användarvänligt? 

Genomgående i intervjupersonernas svar var att det inte är praktiskt med riskanalyser i 
pappersformat. Det var svårt att använda det i praktiken, då arbetarna hade många liknande 
uppdrag under arbetsdagen. Chef 1 menade dock att det beror på när riskanalyser skulle 
utföras. Enligt honom behövdes en riskanalys inte genomföras formellt varje gång, men att 
medvetenheten och en arbetsmiljöplan ska finnas till hands som ska läsas igenom innan arbete 
påbörjas. Då det inte var praktiskt att ute på fält skriva en riskanalys, måste företaget hitta en 
lösning som uppfyller arbetsmiljölagen och som samtidigt går att använda ute på fält.  

En arbetsledare berättade att han tidigare hade skrivit egna riskanalyser för sin arbetsgrupp, men 
att dessa oftast blev liggande i bilarna och att ingen ägnade tid på att gå igenom dem. Dock 
fanns ingen återkoppling på dessa riskanalyser, det vill säga  de behövde aldrig lämna in dem. 
Analyserna var ett självändamål och det fanns ingen kontroll på om de faktiskt genomfördes. På 
frågan om det skulle bli bättre svarsfrekvens på de formella riskanalyserna om det fanns någon 
återkoppling var det delade meningar om. En del menade att då skulle de bara fyllas i, utan 
någon eftertanke och sedan lämnas in bara för sakens egen skull. Det diskuterades inom 
verksamheten att försöka få riskanalyserna elektroniskt, det vill säga att alla får en dator 
installerad i tjänstebilarna och med arbetsorderna skulle det medfölja en riskanalys som måste 
fyllas i för att komma åt arbetsordern. Samtliga underställda menade att det skulle underlätta för 
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dem om de fick det elektroniskt, då behövde de inte hålla reda på papperslappar, utan kunde 
direkt genomföra en riskanalys, utan att behöva fundera på var papprena fanns. Dock menade 
arbetsledarna att det finns en viss risk för slarv. De menade att det är lätt för arbetarna att bara 
kryssa i eller ”godkänna” analysen, utan att behöva reflektera över vad som egentligen stod. 
Chef 2 berättade om hur han såg på en lösning gällande införandet av riskanalyser: 

Sen gör vi en arbetsmiljöplan som vi ska göra så lätt som möjligt men ändå uppnå 
lagen… har du tänkt själv... att de känner att det är deras produkt… det tror jag mer 
på... och jag hoppas att de märker det också men… det kanske kommer att fungerar 
tror jag… killarna montörerna använder det de ser nytta av… o det som stärker då sin 
roll…köper man en skruvdragare som är väldigt smidig o fin det är inget problem att 
motivera de att använda den… för de känner att de har nytta av den... får vi det här 
arbetsmiljöproblematiken som en naturlig del av så att man känner att va bra att vi 
jobbar så här... då är det löst… men jag har inte hittat den vägen. 

Han fick medhåll av chef 1:”Mmm…..jag tror jättemycket på att koppla till praktiken och på 
att ha personer som är involverade”  

Alla intervjupersoner var överens om att utförandet av riskanalyserna är ett svårlöst problem. 
Enligt lag skulle det göras, men i praktiken var det svårlöst. Samtliga underställda var överens 
om att pappersformat inte är lösningen, då det blev alldeles för mycket pappersarbete i en miljö 
där papper ofta hamnar på villovägar. De var överens om att en elektronisk version av 
riskanalys skulle kunna vara en lösning på detta: ”Jag tror ju att jag personligen kommer att 
använda det jo, det blir ju inte en pappershantering med massa papperslappar hit o dit… vars 
har jag det pappret o vars har jag det pappret… det kommer att bli mycket bättre.”  

Tillbudsrapportering. 
Alla var överens om att tillbudsrapporteringen inte fungerar inom organisationen. Enligt 
tillbudsstatistiken rapporterades alldeles för få tillbud jämfört med antalet rapporterade olyckor 
de senaste tre åren (Tabell 1.).  

Tabell 1. Olycks- och tillbudsrapportering 2009-2011 

 2009 2010 2011 
Olycksfall 4 9 3 
Tillbud 1 (allvarlig) 4 0 

Vad räknas som tillbud? 

Det rådde en förvirring gällande definitionen av tillbud. Vad är ett tillbud egentligen? Det var 
en fråga som uppkom flertalet gånger under intervjuerna. Många menade att tillbud kunde vara 
vad som helst från faktisk händelse till en händelse som kunde har lett till allvarliga 
konsekvenser. Flertalet intervjupersoner berättade om händelser som de egentligen skulle ha 
rapporterat in, men inte hade gjort eftersom de inte ansåg händelsen allvarlig nog: ”Jo 
precis…näe inte….det som jag…gjorde ett misstag i stationen…for in en ledare i faserna då 
small det till…det var såna små trådar som fallit dit”  

Samma person fick frågan om han rapporterade in händelser då de räknas som tillbud: ”Nä för 
det var så litet… det hände ju ingenting… med… när det gäller nånting annat… bara att få in.” 
Detta visar att definitionen av tillbud var otydlig. En intervjuperson berättade att när han 
skadade ryggen allvarligt, något som även ledde till sjukskrivning i en vecka, rapporterades det 
inte in. På frågan varför han inte rapporterade in svarade han att han inte visste att det skulle 
göras. När han började på företaget fick han ingen information om detta och hans arbetsledare 
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meddelade aldrig att han skulle rapportera in det när han sjukskrev sig. Förvisso var detta för 
fyra år sedan och han berättade att han nu hade fått bättre information gällande 
tillbudsrapportering. Gemensamt för samtliga underställda var att de sällan rapporterade in:  

Nja inte om jag rispar mig i fingret inte… asså… sånt som… om det har hänt nåt 
elektriskt då rapportera vi in det… men om jag halkar så rapportera jag inte in det… 
det rapporteras ju inte… man bedömmer väl det… var jag klumpig eller nånting 
sån…  Joo… men man får ju stortera ändå. 

”Skämmigt och svammel.” 

Tillbud var ingenting som rapporterades in. Detta var en genomgående mycket stark attityd 
hos intervjupersonerna. Det är bara ”svammel” menade många när tillbudssystemet kom på tal. 
Majoriteten ansåg sig inte förstå värdet av att rapportera in exempelvis halkolyckor eller skärsår. 
Det är ju inget som kollegorna kunde få någon kunskap av menade de. En annan anledning till 
att det inte rapporterades in var skamkänslor över sin klumpighet eller oaktsamhet. Det var 
inget som de ville skulle komma fram. En intervjuperson berättade:  

Ja asså det är visst… vi vet ju att vi ska egentligen göra det… sen kan jag tycka att det 
blir lite fjantigt om man ska göra för varenda minsta detalj vilket man egentligen ska… 
men…  åå skulle jag skära mig lite grann hit o dit… det blir som löjligt om man ska 
bara om man ska börja rapportera allting… då kan man inte göra nånting utan att 
behöva skriva en rapport… det blir lite för mycket papper ibland… hahah. 

Samma person berättade när han fick frågan om han tror att rapporteringen inte var så 
bra på grund av skamkänslor: 

Jag menar… man har väl varit klantig nångång så är det ju med alla… jag tror 
definitvt att folk skäms… om du gör en… tillbudsrapport eller vad det nu heter 
då får alla veta det… man har ju faktiskt hört om saker som faktiskt har hänt här 
som inte har blivit rapporterade in och är lite eeh lite allvarligare 

Chef 1 insåg problemet med tillbudsrapporteringen och hade påbörjat en utredning om varför 
det ser ut så som det gör. Han ställde sig själv frågan om varför det rapporterades in fler olyckor 
än tillbud: 

Först måste man ställa sig frågan varför man inte skriver tillbud… jag såg ju 
rapporteringen från 2008 och framåt och det är ungefär 3 4 5 rapporter i hela 
koncernen på ett år… o så har vi olycksfall som rör sig om… vi har alltså mer 
mer olycksfall än tillbud… många gånger… o statistiskt är det ett olycksfall på 
tio rapporter… vi ser ju tydligt att det inte är nån som rapporterar eller några. 

Han menade att för att få de anställda att förstå vikten av tillbudsrapportering måste frågan 
ställas varför den inte skrivs. Han berättade att genom att intervjua samtliga arbetsledare skulle 
han försöka komma fram till ett svar. Han var medveten om den förvirring som råder gällande 
definitionen av tillbud och genom att klargöra definitionen för de anställda skulle det kunna 
bidra till en ökad rapportering, men han menade att det också är viktigt att förmedla varför 
tillbudsrapporteringen finns, det vill säga att det inte handlar om att söka en syndabock, utan 
för att verksamheten och arbetsmetoderna skulle utvecklas. Gick den informationen fram skulle 
det kunna bidra till en ökad rapportering, menade han. Han var även införstådd med de 
skamkänslor som uppkom i samband med ett tillbud och han hoppades att hans arbete skulle 
leda till att som anställd våga erkänna sitt misstag så att andra kan ta lärdom av det. 
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Jag tror att vi aldrig nå 100 procent men om vi når betydligare högre det än vad vi har 
idag så får vi bort den matchokultur som jag tror är..de starka individerna som kan 
säga att jo faktiskt jag var så jävla korkad när jag gick ut genom dörren och tittade inte 
ut genom vänster o det kom en bil i full fart det var mitt fel alltså jag skulle ha… i för 
sig det kanske också var bilen men jag borde ha stannat upp o tittat…och vad har vi 
lärt oss av det jo vi måste göra nånting måste vi hitta på som kan förhindra de här 
sortens olyckor eller tillbud..det kanske är så vi måste jobbar…  jag tror att man ska 
ändra på människors tänkesätt mera det handlar inte om att skapa statistik och utveckla 
verksamheten. 

Som chef 1 berättade råder det en kultur gällande rapportering av tillbud, det vill säga, en 
kultur där de inte ska rapporteras in. En underställd berättade följande: 

För jag menar om jag jobbat här i sex år och kommer in här och hade jag börjat göra 
det med engång så efter ett tag så blir det såhär jaha alla andra gör så då blir man så att 
man vänjer sig att så är det… sen kommer nya in igen och då hinner de också… asså 
man… eeh… Ja… man blir ju som själv att nä inte ska du hålla på… asså… ja. 

Dock var alla underställda överens om att om en rapportering görs så mottas det positivt och 
fick arbetsledaren reda på att ett tillbud eller olycka hade skett uppmuntrades medarbetarna att 
skriva en rapport. Ändock kvarstod den starka attityden att små händelser inte skulle 
rapporteras in för att det var antingen skämmigt eller för att det visade på ens oaktsamhet.  

Användarvänligt? 

Majoriteten uttryckte att det var omständigt att rapportera in och tyckte, som i fallet med 
riskanalyserna, att det är för mycket pappersarbete. Det diskuterades även här inom företaget att 
införskaffa ett elektroniskt system som skulle göra det lättare att fylla i en tillbudsrapport. När 
frågan uppkom under intervjuerna var samtliga överens om att ett system som underlättar 
inrapporteringen skulle medföra att fler rapporterar in. 
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Diskussion 
Syftet med föreliggande arbete var att förklara vad personalen på ett energibolag hade för 
attityder till användning av sin personliga skyddsutrustning, tillbudsrapportering och till de 
riskanalyser/checklistor som skulle utföras samt hur de anställda såg på företagets 
säkerhetsarbete. De intervjuade ansåg att organisationens säkerhetsarbete har förbättrats. De 
interna kurserna var uppskattade och de repeterades med jämna mellanrum. Kommunikationen 
med arbetsledare var god. Dock var kommunikationen till de högre cheferna sämre på grund 
av det geografiska avståndet, då huvudkontoret inte ligger vid anläggningen. All personlig 
skyddsutrustning tillhandahölls av företaget. De intervjuade ansåg att skyddsutrustning alltid 
finns att tillgå. Det ansågs dock att det slarvas med viss utrustning, som exempelvis hjälm. 
Rapporteringssystemen var också svåra att tillämpa ute på fält. Under intervjuperioden hade 
ännu inte riskanalysrapportering för vanligt förekommande arbeten satts i system, utan enbart 
för större projektarbeten. De intervjuade ansåg att det är svårt att se hur det skulle fungera på 
fältet med en massa papper att hålla reda på. De underställda menade att även om de inte 
genomför en riskanalys på papperet gör de riskanalyser i huvudet. Tillbudsrapporteringen var 
dålig inom företaget. Det rapporterades sällan in tillbud. Det rådde en förvirring gällande vad 
ett tillbud är och om skillnaden mellan tillbud och olycka. De upplevde även att 
tillbudsrapportering innebär extra arbete med papper, samt att det ansågs vara ”svammel” att 
rapportera in minsta lilla tillbud, samtidigt som det kunde kännas ”skämmigt” att erkänna att 
som yrkesman ha gjort ett misstag som kunde ha lett till allvarliga konsekvenser.  

Synen på företagets säkerhetsarbete och kommunikation 
De underställda upplevde att säkerhet prioriteras i så måtto att all personlig skyddsutrustning 
tillhandahålls. Törner et al. (2008) menar att om säkerhet prioriteras av ledningen kan det 
resultera i en bättre säkerhetskultur inom verksamheten. Resultaten visar att de underställda 
upplevde att säkerhet prioriteras högt bland cheferna. Jämfört med tidigare år kände både 
arbetsledarna och de underställda att säkerhetsarbetet är mycket bättre idag. Kunskap är viktigt i 
alla yrkeskategorier, enligt Törner et al. (2008). De menar att det kan vara svårt att tillförsäkra 
sig om att säkerhetskompetens finns hos alla arbetstagare och att det kan finnas brister i 
introduktionen av arbetet eller i den kontinuerliga kompetensutvecklingen, som många 
verksamheter satsar på idag. De obligatoriska säkerhetskurserna kan ha kvalitetsbrister eller är 
inte branschanpassade. Intervjupersonerna menade att oftast är kurserna bra och att de repeteras 
med jämna mellanrum uppskattades. Alla var överens om att företaget var väldigt generösa 
gällande utbildning och att alla får gå kurser. Lorriman, Kenjo, Cole och Brown (1994, 1996 
refererade i Harvey et al., 2000) menar att oftast ger inte många kurser den effekt som förväntas 
hos de anställda på grund av att utbildningen inte genomförs i verkliga miljöer. De anställda 
kan uppleva kurserna som onödiga och ser ingen nytta med utbildningarna. Många arbetsledare 
visar i många fall litet eller inget intresse alls av att uppmuntra sin personal i att implementera 
de kunskaper de har fått. Inom det här aktuella företaget var detta inte fallet. De anställda insåg 
vikten av att gå dessa kurser speciellt inom elsäkerhet och elföreskrifter. De var medvetna om 
riskerna i sina arbeten och visste att ett misstag kunde leda till döden. Arbetsledarna visade 
också på vikten av kurserna genom att de själva närvarade och ansåg att det alltid fanns något 
att lära sig.  

En av de viktigaste förutsättningarna för ett framgångsrikt förändringsarbete inom en 
verksamhet är delaktighet för de anställda, menar Karlsson et al. (2008). Chef 1 menade också 
att det är en framgångfaktor att ha delaktighet inom verksamheten. De underställda menade att 
delaktighet är något som de ville se mer av, då det upplevdes att delaktigheten är låg inom 
organisationen. Dock menade samtliga underställda att kommunikationen med arbetsledarna är 
bra, men inte med övriga chefer. Då ledningen befann sig geografiskt en bit bort från 
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anläggningen orsakade det ett glapp mellan den underordnande och de högre cheferna. 
Karlsson et al. (2008) menar att i företag som befinner sig i förändringsprocesser är 
kommunikation mycket viktig och att det går att konkret diskutera arbetsmiljön med de 
anställda för att de ska kunna bli mer delaktiga i processen. Resultaten tyder på att den vertikala 
kommunikationen hade brustit och det kan vara en orsak till att delaktigheten upplevdes som 
låg och således upplevde de underställda att vissa beslut inte är verklighetsförankrade eller att de 
bara fick diskutera någonting som redan är beslutat. Delaktighet kan vara ett sätt att främja 
användandet av hjälm och öka inrapportering av tillbud och risker. Det är viktigt att inte 
enbart arbetsledarna är delaktiga och för de underställdas talan, utan det är av stor vikt att 
arbetstagare ute på fält får vara med i processen. Det kan vara att en eller två personer utses 
eller, om möjligt, hela den grupp som berörs av förändringen. Genom att skapa större 
delaktighet mottas förändringar bättre om det upplevs att det är en förändring som de har fått 
vara med och forma. Att involvera de underställda och skapa delaktighet i införandet av nya 
moment eller nya riktlinjer kan öka förståelsen till varför införandet sker och varför det ska 
användas, menar Karlsson et al. (2008). Finns det en användargrupp med i processen och de 
känner att detta är en produkt för just dem kan de på ett lättare sätt få sina medarbetare att inse 
värdet i produkten. Som medarbetare tas det lättare emot om en kollega tror på produkten än 
om en chef står och informerar. På det aktuella företaget kan det vara bra att skapa en 
användargrupp vid införandet av mer specifika föreskrifter gällande skyddsutrustningen för att 
få en verklighetsförankring i föreskrifterna, men även för att öka delaktigheten hos de anställda. 

Ett problem som återkom i de intervjuades svar var att det är få som har uppdaterat sig gällande 
de interna föreskrifter som fanns på Intranätet. Det kan vara svårt att motivera anställda att ta 
sig tid och logga in på Intranätet om datorn inte tillhör de dagliga verktygen. Finns det ingen 
annan orsak att logga in kan det vara svårt att få anställda att ägna sin tid åt att läsa igenom 
dokument som inte är av intresse. Det blir inte heller effektivt att lägga upp dokument efter 
dokument och be dem avsätta tid för att läsa. Finns det anledning till att gå in på Intranätet, 
förutom att läsa företagets interna nyheter och dokument, kan det göra det lättare att få in en 
rutin i att besöka Intranätet. Andra anledningar till att logga in kan vara att exempelvis hämta 
arbetsordrar, beställa material/utrustning, skicka diverse dokument till HR-avdelningen etc. 
Det innebär att flera olika arbetsmoment måste utföras på Intranätet och då blir det lättare att få 
en rutin i att besöka Intranätet.  Det blir en plattform för alla anställda. 

Den personliga skyddsutrustningen 
Zohar och Erev (2007) menar att brott mot säkerhetsföreskrifter oftast ger en positiv 
förstärkning, att det exempelvis blir effektivare eller mer bekvämt att arbeta. Det aktuella 
företaget tillhandahöll all utrustning som behövs i det dagliga arbetet. Samtliga intervjuade såg 
inga problem med tillgången till utrustning. Den fanns alltid att få tag på. Det enda problemet 
var motorsågsbyxorna, men diskussionerna om det problemet var redan igång och företaget 
försökte få in nya modeller som var mer anpassade. Beträffande hjälmanvändningen handlade 
det bland annat om ett bekvämlighetsproblem. De underställda menade att det inte är bekvämt 
att använda hjälm och därför valdes hjälmen bort. Det kan vara svårt att motivera sina anställda 
att använda exempelvis hjälm, då risken för fallande föremål inte alltid är stor (Zohar & Erev, 
2007). Det kan vara så att de underställda upplever kognitiv dissonans för att rättfärdiga sitt 
beteende. De vet att hjälm eller motorsågsbyxor bör användas, men kommer på en ursäkt för 
sig själva för att rättfärdiga sitt beteende som exempelvis att hjälmen är obekväm eller att risken 
för att någonting ska hända inte är stor.  

Utifrån intervjupersonernas svar kan utläsas att policybeskrivningen för användningen av hjälm 
var så generell att alla gjorde en egen bedömning av när hjälm skulle användas och därför 
påpekades det inte kollegor emellan om inte personen ansåg att det var en riskfylld miljö. 
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Gällande den personliga skyddsutrustningen fanns det en individualistisk attityd kollegor 
emellan, det vill säga, som arbetare skulle vederbörande veta när han/hon borde ha hjälm på sig 
och som arbetskollega skulle han/hon inte behöva säga till om miljön inte var riskfylld. När 
den personliga skyddsutrustningen används olika mycket bland arbetstagarna kan det vara svårt 
att få en enhetlig användning inom ett företag. Även arbetsledarna har en roll i användandet av 
hjälm och om arbetsledaren ser mellan fingrarna kan det upplevas att det inte är viktigt med 
hjälmanvändning, trots att det informeras om det på möten. Det blir inte trovärdigt om 
bristande hjälmanvändning påpekas på möten och sedan inte efterlevs ute på fält, menar Törner 
et al. (2008).  

Enligt Törner et al. (2008) är det viktigt att som chef hjälpa till och uppmuntra medarbetarna 
att se möjligheter till förändringar genom att ge handlingsutrymme och lita på att de kan 
bedöma situationen och agera självständigt. Inom företaget innebär yrkena som sådana mycket 
av självständigt arbete. Oftast är det bara två personer som arbetar och då gäller det att göra en 
egen bedömning. Om företaget ska eftersträva en enhetlig användning av hjälm måste det 
specificeras i vilka situationer som hjälm ska användas, annars blir det en subjektiv bedömning 
av situationen och därför kan det vara svårt att få en enhetlig användning om alla får bedöma 
olika. Arbetsledarna gjorde en bedömning, cheferna gjorde en annan och de underställda 
gjorde ytterligare en annan. Detta mynnade ut i att det inte påpekades allt för ofta kollegor 
emellan. Det fanns en stark attityd att sköta sitt och inte, som det uttrycktes, ”vara polis” mot 
sina medarbetare. De intervjuade menade att som yrkesman bör vetskapen om vad som kan 
hända om inte hjälm används finnas. För att skapa en mer enhetlig användning bör 
föreskrifterna vara mer specifika. Samtliga intervjuade, inkluderade cheferna, ansåg att 
föreskrifterna för hjälmanvändning inte är verklighetsförankrade. Om så är fallet bör de skrivas 
om och sedan eftersträvas att alla följer dessa samt att det hjälps åt att säga till om det glöms 
bort. Flertalet av de intervjuade ansåg att arbetsledarna kunde bli hårdare med att påpeka om 
hjälm inte användes, dock kan detta vara svårt om arbetsledaren själv inte bedömer att någon 
hjälm behövs i situationen. Detta är ytterligare en orsak till att specificera riktlinjerna för 
skyddsutrustningen och således blir det också lättare att veta när det ska påminnas om 
hjälmanvändning. 

Reason (1997) definierar säkerhetskultur som gemensamma värderingar och attityder, det vill 
säga uppfattningar om vad som är viktigt och hur saker fungerar och om dessa faktorer 
interagerar med organisationens strukturer utvecklas beteendenormer, om hur saker och ting 
ska utföras inom organisationen. För att skapa en god säkerhetskultur bör organisationen 
efterstäva gemensamma attityder gentemot användning av skyddsutrustning. Det är samtidigt 
viktigt att hjälm används i alla led speciellt när arbetsledare och chefer är ute på fältet. Det är av 
ytterst stor vikt att föregå med ett gott exempel när det gäller säkerhetsbeteende, enligt Törner 
et al. (2008). Slarvas det med skyddsutrustning på högre nivå kan det lätt upplevas att säkerhet 
inte är särskilt viktig inom verksamheten och beteendet anammas av övriga arbetstagare.  

Rapporteringssystemen 

Riskanalysrapporteringen. 
Det fanns ett tydligt motstånd när det gäller rapportering av risker. Att genomföra riskanalyser 
inför varje arbete var opraktiskt ansåg majoriteten av intervjupersonerna. De såg inte meningen 
i att utföra sådana analyser, eftersom de utför likartade arbeten dagligen. De menade att 
analyserna blir slentrian. Många menade att på grund av mångårig erfarenhet görs en riskanalys 
i huvudet och att detta är mer effektivt än att kryssa i en checklista. Enligt Reason (1997) är det 
viktigt att ha en rapporterande kultur för att kunna uppnå en god säkerhetskultur. Han menar 
att det inte är en lätt uppgift att motivera anställda att rapportera in risker eller tillbud. 
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Resultaten indikerar också att det var svårt att få anställda att rapportera in något som de inte 
kan se värdet av. Det fanns delade meningar hos de intervjuade gällande återkoppling på 
analyserna och vissa menade att det inte skulle göra någon skillnad om återkoppling fanns, att 
checklistorna skulle fyllas i utan någon tanke och sedan lämnas in enbart för att visa att de var 
gjorda. Dock menar Reason (1997) att det ofta krävs återkoppling för att de anställda ska inse 
värdet av den information som rapporteras in. Reason (1997) menar att anställda ställer sig 
frågan om det är värt att rapporterna in om rapporterna ändå förbises. De intervjuade menade 
att det troligtvis inte skulle göra någon skillnad i hur seriöst riskanalyserna tas om återkoppling 
skulle införas, det var ett svårt arbetsmoment att tillämpa. De båda cheferna var väl medvetna 
om problemet och arbetade under intervjuperioden på en handlingsplan som skulle leda till ett 
arbetssätt som motsvarade de krav lagen ställde. Intervjupersonerna uppgav vidare att tendensen 
att ta genvägar uppkom då riskanalyser utfördes i huvudet. Det kunde hända att något 
arbetssteg hoppades över då det kanske ansågs som onödigt. Törner et al. (2008) menar att om 
en erfaren arbetskamrat tar genvägar kan det beteendet snabbt anammas av övriga arbetstagare. 
Om kunskaperna eller erfarenheterna om hur risker kan uppstå inte finns kan det bli svårt att 
avgöra när en genväg kan tas utan problem och när det kan leda till allvarliga konsekvenser. En 
av de intervjuade underställda menade att han i början var noga med alla steg som skulle tas vid 
ett arbete, men att han snabbt anammade de genvägar som de äldre tog. De erfarna 
arbetstagarna har en viktig roll som förebilder och deras beteende anammas fort av nyinkomna. 
Därför är det viktigt att som ledare och chef inte acceptera riskfyllda arbetssätt, menar Törner, 
Pousette och Larsson (2008). Finns det en tendens att se genom fingrarna när arbetstagarna 
använder sig av genvägar kan detta sända signaler till arbetsgruppen att säkerhet inte prioriteras 
på någon högre nivå.  

Tillbudsrapporteringen. 
Det fanns en stark negativ attityd till tillbudsrapportering som förstärktes när nya anställda 
började, en attityd där det snarare var ett undantag än rutin att rapportera in tillbud. Reason 
(1997) definierar fyra komponenter som utgör en bra säkerhetskultur och en av dessa är en 
rapporterande kultur. Reason (1997) menar att det kan vara svårt att motivera sina anställda att 
rapportera in incidenter och tillbud. Oftast medför rapportering extra arbete, det kan mottas 
med skepsis eller att anställda inte vill bli påminda om den inträffade incidenten på grund av 
rädsla för bestraffning. Detta påverkar den rapporterande kulturen negativt.  O´Leary och 
Chapell (refererade i Reason, 1997) anser att cheferna måste inge förtroende och förtjäna det 
hos de som ska rapportera in. Utan detta förtroende kommer rapporteringen att vara selektiv 
eller i vissa fall inte att existera. Alla underställda menade att mottagandet av 
tillbudsrapporteringen är mycket god och de uppmuntrades att rapportera in, men det kunde 
ändå vara svårt att komma ifrån skamkänslorna att som erfaren yrkesman ha gjort ett misstag. 
En annan förklaring kan vara, som de underställda hade upplevt inom andra områden, att de 
inte alltid hade fått gehör för vad som hade sagts, vilket således avspeglas i rapporteringen. 
Enligt Reason (1997) kan en verksamhet införa ett antal åtgärder för att få rapporteringen att 
fungera. Rapporteringen bör vara konfidentiell eller helt anonym. En snabb och användbar 
feedback på rapporteringen är nödvändig och åtgärder bör sättas in för att motverka att 
liknande händelser uppkommer igen. Rapporteringsmallen bör vara användarvänlig, det vill 
säga att det inte ska medföra extra arbete när en sådan rapport ska skrivas. 

Säkerhetskulturen på det studerade företaget 
Reason (1997) definierar säkerhetskultur som gemensamma värderingar och föreställningar, det 
vill säga uppfattningar om vad som är viktigt och hur saker fungerar. Detta interagerar med 
organisationens struktur och kontrollsystem och beteendenormer utvecklas, det vill säga hur 
saker och ting ska utföras. Det fanns gemensamma attityder och beteendemönster hos de 
underställda, vilka även fanns hos arbetsledarna. De anställda var medvetna om de risker som 
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deras dagliga arbete innebär. De visste att vid exempelvis högspänningsarbeten ges det ingen 
andra chans. De visste att elföreskrifter skulle följas. De uppskattade de interna kurserna, även 
de som repeterades. Ledningens säkerhetsarbete upplevdes som positivt. Dock fanns en stark 
attityd till att inte alltför ofta påtala gällande hjälmanvändning på grund av att som yrkesman 
ska han/hon veta vad konsekvenserna blir om hjälm inte används. Det fanns en norm gällande 
tillbudsrapportering. Det var mer ett undantag än en regel att rapportera in. Majoriteten 
loggade inte in på Intranätet för att läsa de interna föreskrifterna med jämna mellanrum. Frågan 
är dock om det är sådana attityder och beteendemönster som ledningen eftersträvar. Enligt 
Reason (1997) utgörs en god säkerhetskultur av en rättvis, flexibel, rapporterande och lärande 
kultur. Sammantaget utgör detta en informerande kultur som enligt Reason (1997) begränsar 
risker inom en organisation. Det kan anses att företaget inte utgör en rättvis kultur. Det rådde 
inte en enhetlig bild av vilka beteenden som är oacceptabla på alla nivåer. De underställda hade 
en bild av vad som är oacceptabelt, medan cheferna hade en annan bild. Exempel på detta är 
hjälmanvändning och om genvägar egentligen får tas. Reason (1997) menar att bemötandet av 
oacceptabla beteenden måste vara konsekvent och det är detta som företaget behöver arbeta 
med, det vill säga att få ett konsekvent agerande när interna föreskrifter bryts. Vidare menar 
Reason (1997) att en god säkerhetskultur präglas av en flexibel kultur, det vill säga att 
verksamheten anpassar sig till de krav som förändras med tiden. Här kan det anses att företaget 
arbetar bra. Alla intervjuade var överens om att säkerhetsarbetet har blivit mycket bättre med 
åren, vilket tyder på att företaget har insett vikten av arbetsmiljö och säkerhet och börjat arbeta 
bättre med det. Den rapporterande kulturen som också ingår i en god säkerhetskultur var 
mycket svag inom företaget. Dels var det svårt att tillämpa riskanalysrapporteringen i det 
dagliga arbetet och de underställda såg inte värdet i att utföra dem, utan såg 
riskanalysrapportering som extra arbete som tar tid från det dagliga.  

En lärande kultur är också viktig för en god säkerhetskultur. Reason (1997) menar att en sådan 
kultur är lätt att uppnå, men svårare att få  att fungera under en längre tid. För att uppnå en 
lärande kultur måste det finnas intresse i att observera, reflektera, skapa och agera. Det är det 
sistnämnda, att agera, som kan vara svårt att implementera och det är den faktorn som företaget 
inte riktigt uppfyller kriterierna för. Det kan anses att många beteenden ses mellan fingrarna 
med och några reflektioner görs inte. Det viktigaste för företaget är att börja agera mot oönskat 
beteende. Sammanfattningsvis motsvarar inte företaget den informerade kultur som 
kännetecknar en god säkerhetskultur, enligt Reason (1997). Det kan anses behövas en del 
åtgärder för att uppnå en informerad kultur. 

Rekommendationer 
Vid undersökningstillfället fanns ingen säkerhetsorganisation på företaget. Genom att delegera 
arbetsmiljöansvaret till chefer och arbetsledare har ingen särskild avdelning för säkerhet 
behövts. Det rekommenderas att utveckla en säkerhetsorganisation, där en 
säkerhetssamordnare/koordinator tillsammans med arbetsmiljöingenjören arbetar med säkerhet 
och dess implementering i organisationen. Säkerhetsorganisationen skulle kunna fungera som 
en stödfunktion för både chefer och arbetsledare i deras dagliga arbete, där de kan få vägledning 
och konkreta råd i sitt agerande. Säkerhetsorganisationen skulle även framta och uppdatera 
handlingsplaner för säkerhetsarbetet och för krissituationer. Säkerhetsorganisationen kan utföra 
interna revisioner, vara ute på fältet för att få en verklighetsförankring i säkerhetsarbetet och 
genomföra riskanalyser på arbetsuppgifter som utförs ute på fältet. Den främsta uppgiften som 
säkerhetsorganisationen bör arbeta med är implementering av säkerhetsföreskrifter samt 
uppmärksammande av de anställdas säkerhetsbeteende. Genom att utveckla en 
säkerhetsorganisation kan det leda till en samlad och fokuserad arbetsstyrka inom säkerhet, 
istället för att ha delegeringar av säkerhetsarbetet på flera bord. 
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Den personliga skyddsutrustningen. 
Det går aldrig att få ett hundraprocentigt användande av skyddsutrustning eller en 
hundraprocentig inrapportering, men som organisation är det viktigt att eftersträva att alla 
använder skyddsutrustning och rapporterar in risker och tillbud. När det gäller användning av 
den personliga skyddsutrustningen behöver företaget arbeta med att få en enhetlighet. Genom 
att ta fram mer specificerade riktlinjer med hjälp av en användargrupp kan det bli en bättre 
verklighetsförankring i riktlinjerna och implementering. Arbetsledarna och de underställda bör 
bli bättre på att påtala om någon medarbetare inte använder exempelvis hjälm. Ledningen 
måste informera och utbilda sina anställda i säkerhetsbeteende. Vilka beteenden ska särskilt 
uppmärksammas? Och hur ska oacceptabla beteenden bemötas? Det är viktigt att ha 
utbildningar i säkerhetsföreskrifter och regler, men det är lika viktigt att få kunskap om 
säkerhetsbeteende, vad som påverkar det och hur beteendemönster ska brytas. Cooper (2009) 
menar att genom att systematiskt försöka identifiera och åtgärda de beteenden som kan vara 
riskfyllda kan det leda till bättre arbetsmiljö. För att systematiskt kunna göra detta måste 
företaget identifiera riskfyllt beteende genom att analysera incidentrapporteringen, utveckla 
checklistor för de anställdas beteende, som går att använda för observationer av riskfyllt 
beteende, utbilda alla led i organisationen och uppmuntra till att observera och identifiera 
riskfyllda beteenden samt ge feedback verbalt, visuellt eller på papper så att alla i organisationen 
får en bild av vad deras arbete ger för resultat för säkerheten. Det är viktigt att de anställda får 
feedback på dessa förändringar, eftersom det annars kan bli svårt att hitta motivation till att 
fortsätta i samma anda, menar Zohar och Erev (2007). Beteende-baserad säkerhet (BBS) är ett 
sätt att arbeta med säkerhetsbeteende i arbetsmiljön. Denna utbildning fokuserar på att anställda 
ska observera riskfyllda beteenden och sedan ge feedback på detta. Detta ska leda till en ökad 
säkerhetsmedvetenhet hos de anställda, menar Geller et al. (2004). 

Rapportering av risker och tillbud. 
Rapporteringssystemen bör ses över inom företaget. Under detta arbetes genomförande fanns 
det tankar om att utveckla ett elektroniskt riskanalyssystem och detta upplevdes som positivt av 
de anställda. För att få en verklighetsförankring är det av yttersta vikt att en användargrupp, 
innehållande berörda underställda, tillsätts, då det är de underordnande som ska använda sig av 
dessa rapporter. Det är viktigt att de upplever att det är en produkt med värde i och som de 
själva har fått vara med och forma, vilket medför delaktighet som ökar motivationen att 
använda systemet. Det kan även leda till att de som ingår i användargruppen förespråkar 
rapporteringssystemet hos sina medarbetare och försöker få dem att också inse vikten av att 
skriva rapporter. Gällande tillbudsrapportering är det viktigt att alla har kunskap om vad ett 
tillbud är och skillnaden mellan tillbud och olycka. Det är viktigt att informera om varför 
rapportering av mindre tillbud, som kan upplevas banala, ska rapporteras in och även om att 
detta är för att företaget ska kunna utvecklas. Ett exempel är om någon halkar utanför 
byggnaden kan det vara bra att rapportera in och sedan se över om fler har halkat på samma 
plats, då det i så fall kan handla om att det behöver grusas bättre eller markeras som halkrisk. 
Det viktigaste är att medarbetare säger åt varandra att rapportera in och att inte blunda ifall en 
kollega råkar ut för något.  

Slutligen bör kommunikationen förbättras, särskilt mellan de underställda och de högre 
cheferna. Då företaget har planerat att flytta huvudkontoret till anläggningen kan detta leda till 
att kommunikationen kommer att förbättras, men det gäller att fortsätta att arbeta med 
kommunikationen och prata öppet om både säkerhet och vikten av säkerhetsbeteende. Försöka 
få in säkerhet i den vardagliga kommunikationen och inte enbart då någonting ska informeras 
om. Det är viktigt att hålla säkerhetstänkandet ”färskt” och inte ta för givet att ”alla vet”. 



28 

 

Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet 
För att förstärka reliabiliteten har den genomförts på platser där inverkan av ovidkommande 
variabler har varit minimal. Endast under tre intervjuer förekom störande moment. Under två 
av intervjuerna förekom telefonsamtal och under den tredje kom en arbetskollega in på 
rummet, där intervjun genomfördes. Författaren har försökt att inta ett neutralt förhållningssätt 
gentemot intervjupersonerna. De fick dock inte definiera begreppet delaktighet själva, utan fick 
sig förklarat hur delaktighet definierades i föreliggande studie. Det finns olika definitioner av 
begreppet delaktighet beroende på vem som tillfrågas. För en elmontör kunde definitionen 
delaktighet skilja sig från en optoteknikers definition och detta kan ha försämrat reliabiliteten.  

Samtliga intervjuer spelades in på en digital diktafon och detta gjorde att det i efterhand gick att 
kontrollera vad som sades för att undvika misstolkningar. Intervjuerna var semi- strukturerade, 
men innehöll också utrymme för fritt berättande. Något som kan ha påverkat resultaten på ett 
negativt sätt är att det ibland kunde svaras socialt önskvärt på vissa frågor och detta kan ha 
påverkat resultaten negativt. 

Validitet 
Urvalet representerade inte alla arbetstagare inom företaget, vilket kan ha försämrat validiteten. 
Intervjuguiden har granskats av endast en person för att säkerställa att intervjufrågorna skulle 
kunna besvaras. Författaren gav inte de intervjuade möjlighet att läsa igenom sina 
transkriberade svar för eventuella justeringar. Detta kan ha försvagat den interna validiteten. 
Författaren själv har tolkat intervjupersonernas svar, vilket kan ha försvagat den interna 
validiteten ytterligare, det vill säga att svaren är subjektivt bedömda. En kompletterande 
enkätundersökning hade förstärkt validiteten då resultaten från intervjuerna hade kunnat 
jämföras med enkätresultaten. Människor kan ha olika uppfattningar om begrepp. Intervjuer 
kan öka validiteten, då frågor som kommer upp kan besvaras direkt vid intervjutillfället. Detta 
gör att de svar som ges skildrar det som undersökningen avser.  

Forskningsetiska överväganden 
Studien är genomförd enligt forskningsetiska regler (Codex, 2011). De medverkandes identitet, 
vilket företag som medverkar och var studien är genomförd avslöjas inte. Vid den första 
kontakten med de medverkande utlovades full anonymitet och innan intervjun påbörjades 
tillfrågades de om diktafon fick användas. Materialet har behandlats, och analyserats, av enbart 
författaren själv. Allt material kommer att förstöras när arbetet är färdigställt. 

Förslag till framtida forskning 
Föreliggande studie har väckt många nya frågeställningar inom området säkerhetskultur. Det 
hade varit av intresse att göra en mer omfattande studie på företaget där alla avdelningar och 
anläggningar är involverade och sedan göra en uppföljning på de åtgärder som rekommenderas. 
Det vore även av intresse att göra en jämförande studie mellan flera olika energibolag för att 
söka skillnader mellan bolagen. Vad är det som skiljer gällande säkerhetskulturen? Vilka 
förändringar går att utläsa efter att anställdas beteende har satts i fokus? Finns det skillnader 
mellan kvinnor och mäns säkerhetsbeteende? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för chef 

Bakgrundsfrågor 
 Ålder 
 Hur länge har du arbetat inom denna organisation? 
 Hur länge har du haft denna tjänst? 
 Vad har du för utbildning? 

 
Egen inställning till skyddsutrustning 

 Hur ser du på den skyddsutrustning som används idag? 
 Har du själv provat? 
 Finns det något du vill förändra på den befintliga utrustningen? 
 Vad tror du att arbetstagarna har för inställning till skyddsutrustningen? 

 
Utbildning 

 Nöjd med de utbildningar som erbjuds? 
 Tillägg av utbildning?  

- Vilken? 
 Alla elmontörer närvarande? 
 Hur tror du att de uppfattar utbildningarna? 
 Återkoppling på utbildningarna? 
 När nya tekniska moment sätts in, har ni utbildning i detta? 

- Återkoppling på utbildningen? 
 

Riskanalysrapportering 
 Vad anser du om rapporteringssystemet? 
 Återkoppling på riskanalyserna? Någon feedback när de lämnar in de?  
 Hur skulle du vilja att rapporteringssystemet såg ut? 

 
Hur arbeta med säkerheten 

 Hur ofta uppdateras säkerhetspolicyn? 
 Hur gör ni för att säkerställa att alla får ta del av uppdateringarna? 
 Hur tror du inställningen mot säkerhetsföreskrifterna är bland elmontörerna? 
 Hur agerar du när du ser någon bryta mot föreskrifterna? 
 Om du ser en person som du vet har mycket erfarenhet men som ändå inte använder 

sin hjälm, trots att han bör göra det, men just vid detta tillfälle så är miljön som sådan 
att det inte innebär någon större risk, hur tänker du?  

- Hur agerar du? 
 

 Hur bemöter du en anställd som har brutit mot en säkerhetsföreskrift? 
 Hur arbetar du för att förespråka säkerhet? 
 Hur hanterar du tillfällen då någon skadar sig, tiden efter? 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide för arbetsledare 
Bakgrundsfrågor 

 Ålder 
 Hur länge har du arbetat inom denna organisation? 
 Hur länge har du haft denna tjänst? 
 Vad har du för utbildning? 

 
Egen inställning till skyddsutrustning 

 Hur ser du på den skyddsutrustning som används idag? 
 Har du själv provat? 
 Finns det något du vill förändra på den befintliga utrustningen? 
 Anser du att skyddsutrustningen bör användas konstant? 
 Finns det tillfällen där du känner att skyddsutrustningen är onödig?  

- Berätta om dessa tillfällen 
 

 Finns det tillfällen där du har inte använt skyddsutrustning trots att du vet att du borde 
använt? 

- Om så, hur tänkte du när du tog det beslutet? 
- Reflekterade du efteråt? 

 
 Har det funnits tillfällen där du inte använt skyddsutrustning och fått konsekvenser 

(skador) av det? 
 Om du ser en anställd som inte använder något utav utrustningen, hur tänker du då? 

 
Utbildning 

 Nöjd med de utbildningar som erbjuds? 
 Tillägg av utbildning?  

- Vilken? 
 

 Alla elmontörer närvarande? 
 Hur tror du att de uppfattar utbildningarna? 
 Återkoppling på utbildningarna? 

 
Riskanalysrapportering 

 Vad anser du om detta rapporteringssystem? 
 Återkoppling på riskanalyserna? Någon feedback när de lämnar in de?  

 
Hur arbeta med säkerheten 

 Hur arbetar du för att förespråka användning av skyddsutrustning? 
 Om du ser en person som du vet har mycket erfarenhet men som ändå inte använder 

sin hjälm, trots att han bör göra det, men just vid detta tillfälle så är miljön som sådan 
att det inte innebär någon större risk, hur tänker du?  

- Hur agerar du? 
 



 

 Uppmuntrar du kommunikation gällande säkerhet?  
- Hur? 



 

Bilaga 3 
 

Intervjuguide för underställd 
 

Bakgrundsfrågor 
 Ålder 

 Hur länge arbetat inom organisationen? 
 Hur länge arbetat på denna tjänst? 
 Vilken utbildning har du? 

 
Utbildning 

 Nöjd med de utbildningar som erbjuds? 
 Tillägg av utbildning?  

- Vilken? 
 

 Hur uppfattar du utbildningarna? 
 Anser du att någon återkoppling på utbildningarna görs? 

 
Egen inställning till skyddsutrustning 

 Berätta om hur du ser på företagets säkerhetsarbete? 
 Har du tagit del av säkerhetsföreskrifterna? 

- Följer du de? 
- Brukar du då och då läsa igenom föreskrifterna för att ”fräscha upp minnet”? 
- Kan du känna dig osäker vad som egentligen gäller när du utför en arbetsuppgift? 

 
 Hur ser du på den skyddsutrustning som används idag? 
 Finns det något du vill förändra på den befintliga utrustningen? 
 Anser du att skyddsutrustningen bör användas konstant? 
 Finns det tillfällen där du känner att skyddsutrustningen är onödig?  

- Berätta om dessa tillfällen 
 

 Finns det tillfällen där du har inte använt skyddsutrustning trots att du vet att du borde 
använt? 

- Om så, hur tänkte du när du tog det beslutet? 
- Reflekterade du efteråt? 

 
 Har det funnits tillfällen där du inte använt skyddsutrustning och fått konsekvenser 

(skador) av det?  
- Berätta 

 
 Om du ser en kollega som inte använder något utav utrustningen, hur tänker du då? 
 Hur tror du inställningen är hos dina kollegor gällande skyddsutrustning? 



 

 Om du ser en person som du vet har mycket erfarenhet men som ändå inte använder 
sin hjälm, trots att han bör göra det, men just vid detta tillfälle så är miljön som sådan 
att det inte innebär någon större risk, hur tänker du?  

- Hur agerar du? 
 

Riskanalysrapportering 
 Vad anser du om detta system att rapportera? 
 Hur skulle du vilja att rapporteringssystemet såg ut? 
 Har det funnits tillfällen då du inte rapporterat in?  

- Varför? 
 

Övrigt 
 Hur viktigt är tillit för dig? 
 Känner du tillit till dina kollegor? 

- Dina chefer 
 Om du inte är nöjd med din arbetsmiljö hur gör du då? 

- Känner du att dina åsikter tas emot av arbetsledare/chefer? 

 

 Vad anser du om kommunikationen i verksamheten? 

- Pratar ni öppet om säkerhet och betydelsen av det i arbetet? 

 
 


