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Sammanfattning 
För att säkerställa att Piteå kommuns säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet 
efterföljs vill Piteå kommun undersöka det rådande säkerhetsklimatet bland de anställda inom 
kommunen. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur risker uppfattas bland de 
anställda och huruvida de identifierade riskerna inom verksamheterna kan återkoppla till 
målen i kommunens handlingsplan gällande säkerhetsarbetet. Följande frågeställningar 
användes: Vilka riskkällor kan de anställda identifiera inom sin egen verksamhet och är dessa 
med i kommunens handlingsplan för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor? 
Vilken uppfattning har de anställda om policys, procedurer samt praktiskt säkerhetsarbete? 
Kan de anställdas uppfattning om risk och säkerhet påverka kommunens långsiktiga 
säkerhetsarbete? En enkätundersökning med 79 anställda inom Piteå kommun utfördes med 
hjälp av ett enkätinstrument utformat av nordiska forskare, Nordic Safety Climate 
Questionnaire (NOSACQ-50), samt tilläggsfrågor. Resultaten visar att Piteå kommun hade ett 
starkt säkerhetsklimat med ett NOSACQ-50 värde >3,30. Det fanns dock en brist på insyn i 
handlingsplanen och i riktlinjerna för säkerhetsarbetet, trots detta kunde de anställda 
identifiera flera risker som inte ingick i handlingsplanen, både psykiska och fysiska, som 
exempelvis hot och våld samt ensamarbete. Hur medarbetarnas uppfattning rörande risk och 
säkerhet kan påverka kommunens långsiktiga säkerhetsarbete kan vara beroende av huruvida 
de anställda kan identifiera risker inom sin verksamhet med hänsyn taget till att ett bra 
säkerhetsmedvetande också är förutsättningen för ett säkert beteende. 
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Abstract 
To ensure that Piteå Municipality's Policy and Guidelines for safety are complied to, the 
municipality wishes to examine the current safety climate among employees within the 
municipality. The purpose of this thesis is to examine how risks are perceived among 
employees and whether the risks identified in the administrations are evaluated in terms of the 
municipality's action plan concerning safety. The following questions are posed: What risks 
can the employees identify within their own administration? Are any of them included in the 
municipality's safety action plan? How do the employees perceive policies, procedures, and 
practical safety work? Can the employees' perception of risk and security impact on the 
municipality's long-term security? A survey with 79 employees in Piteå was conducted by 
means of the Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-50) with some additional 
questions included. The results indicate that Piteå had a strong safety climate with a 
NOSACQ-50 value >3.30. There was, however, a lack of knowledge regarding the content of 
the action plan and the guidelines for safety. The employees did identify several risks both 
mental and physical not included in the action plan such as threat, violence, and working 
alone. How employees' perception of risk and safety can affect the municipality's long-term 
safety may depend on whether the employees can identify risks within their workplace, since 
good safety awareness also is a prerequisite for safe behavior. 
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Inledning 
Säkerhet – ett brett begrepp 
Idag tycks begreppet säkerhet vara mångtydigt och varje enskild individ har förmodligen sin 
egen uppfattning om vad säkerhet innebär. Förutom personlig säkerhet kan det även röra 
samhällets och organisationers säkerhet. Säkerhetsforskningen har utvecklats stadigt sedan 
1960 och 70-talen, när forskningen om människa och teknik sammansmälte för att möjliggöra 
bättre säkerhet (Sjöberg & Thedén, 2003; Törner, 2010). Med hänsyn till det moderna och 
tekniska samhälle vi var på väg mot tycks denna förening kanske som oundviklig. 
Forskningen kring säkerhet och risk expanderade även som en konsekvens av ett motstånd 
mot kärnkraft och av oro över vilka konsekvenser denna skulle kunna ha på miljön, med 
andra ord var en teknisk utveckling inte synonym med enbart positiva förändringar. Ett utbrett 
motstånd tvingade således samhället att ta hänsyn till inte bara miljön, utan också till den oro 
som människor kände (Grimvall, Jacobsson, & Thedén, 2003). Ett decennium senare lades 
fokus på organisatoriska faktorer och vilken betydelse dessa hade för säkerheten. Utöver att 
fokus låg på ledningen fick även medarbetares delaktighet större beaktande i både forskning 
och praktik i relation till säkerhet (Törner, 2010). Sedan dess har organisationsklimat samt 
säkerhetsklimat, som en aspekt av detta, studerats flitigt. Moderna studier av säkerhetsklimat 
har visat att det finns en kausalitet mellan säkerhetsklimat och säkerhetsbeteende, där 
säkerhetsklimat tenderar att korrelera positivt med säkerhetsbeteende och negativt med det 
motsatta, det vill säga ett riskfyllt beteende (Kuenzi & Schminke, 2009). Begreppet risk 
definieras på följande sätt “Risk, i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa” 
samt ”I teknisk bemärkelse kan risk definieras som sannolikheten för att en specificerad 
omständighet (riskkälla) leder till en specificerad oönskad händelse eller effekt under en 
angiven tidsperiod” (Risk, 2012, s.1). Risk används inom fler områden än teknik, där andra 
exempelområden är miljö, hälsa och ekonomi. Begreppet är således mångtydigt och inte ens 
själva ursprunget är helt klarlagt, men en teori är att det har sina rötter i grekiskan och syftade 
ursprungligen främst på olyckor till sjöss och att det sedan har spridit sig till resten av 
världens språk via latinet och utvecklats vidare (Sjöberg & Thedén, 2003). I vardaglig mening 
har ordet fått betydelsen av en skadlig händelse, som kan inträffa, men inte behöver göra det 
(Sjöberg & Thedén, 2003). Begreppet tenderar dock att användas på olika sätt beroende på 
vilket område det gäller. Inom psykologin är det relevant med definitionen upplevd risk, dvs. 
hur stor risken är utifrån hur individen själv definierar begreppet. Problematiken kan ligga i 
att risk för en kan handla om sannolikheten för en skada, medan det för en annan mer om 
skadans storlek, vilket gör det möjligt att hävda att risken faktiskt är stor oavsett sannolikhet. 
Det finns således ingen ”objektiv” betydelse av risk, men en godtagbar definition är ”en 
kombination av en slumpmässig händelse med negativa konsekvenser för människors liv, 
hälsa eller miljö och sannolikheten för denna händelse” (Sjöberg & Thedén, 2003, s.17). 

 
Säkerhetsmedvetande 

Säkerhetsmedvetande är ett begrepp som betecknar en viss insikt samt kunskap om risk och 
säkerhet. Säkerhetsmedvetande innebär således ett intresse att införskaffa mer kunskap, men 
också att ha en kritisk inställning till risker och säkerhetsåtgärder, exempelvis inom samhället. 
Förutsättningen för att detta ska vara möjligt är att individen har någon typ av uppfattning om 
risker. Således blir riskmedvetenhet en förutsättning för att vilja bete sig säkert (Enander & 
Johansson, 1999). Det viktigaste är att fastställa att säkerhet inte är konstant och därför är det 
också viktigt att hitta nya oprövade lösningar och lägga fokus på ett kontinuerligt arbete. Den 
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på rutiner byggda säkerheten är en väg som övergavs för flera år sedan, idag handlar säkerhet 
främst om att tänka utanför ramarna och framförallt proaktivt (Sennevald, 2011). För att detta 
ska vara möjligt är det viktigt att alla medarbetare i alla led inom organisationen är medvetna 
och förstår och uppfattar säkerhet som en viktig del av organisationen. När anställda inom 
organisationen har en begränsad syn på säkerhet, som endast rör deras specifika 
arbetsuppgifter och fokus enbart läggs på ett visst område har de ett så kallat ”tunnelseende”. 
Problematiken är att detta tunnelseende påverkar den anställdes attityd, som, i sin tur, 
påverkar arbetsmoral och relationer med andra inom organisationen. Det är således viktigt att 
”sälja in” konceptet säkerhet, som något som berör var och en inom organisationen. Utan en 
förståelse för vad säkerhet innebär och det kausala förhållandet till organisationens övriga 
verksamhet lämnas utrymme för en bristfällig säkerhetsorganisation (Sennevald, 2011). Enligt 
Törner (2010) är säkerhet uppbyggd på flera olika nivåer; fysisk miljö, individ, system, 
organisation samt säkerhetsklimat och kultur. Den sistnämnda nivån är också den som är 
aktuell att studera då den kan generera möjligheter att upptäcka brister i de andra nivåerna. 
Med andra ord ger ett säkerhetsklimat en samlad bild av säkerhetsnivån i en organisation och 
således är det inte nödvändigt att försöka göra enskilda förändringar hos individen, tekniken 
eller organisationen. 

 
Säkerhetsarbete i praktiken 

Kommuners säkerhetsarbete styrs övergripande utifrån Lag om skydd mot olyckor (LSO) 
(2003:778), som trädde i kraft 1 januari 2004 och ersatte den tidigare gällande 
Räddningstjänstlagen (RL) (1986:1102). Främsta skillnaden är att den nya lagen syftar till 
målstyrning genom att bereda för uppfyllande av mål, istället för att föranleda specifika regler 
i stat och kommun. Lagen bidrar även till att större fokus läggs på förebyggande arbete samt 
den enskildes ansvar (Regeringen 2012). Mer specifikt innebär lagen skydd för människors 
liv, hälsa och egendom, skydda miljön mot olyckor samt att öka den enskildes förmåga i 
samhället rörande förebyggande av olyckor. Lagen är även flexibel genom att de övergripande 
nationella målen beskrivs och samtidigt ges kommunen möjlighet att anpassa och utveckla 
säkerhetsarbetet utifrån lokala möjligheter och behov (LSO, 2003:778). I ett utdrag ur kap 1, 
1 § LSO (2003:778, st. 1) beskrivs att ”bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet 
bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”. Målstyrningen innebär 
bland annat att handlingsprogram måste tas fram för kommunens förebyggande verksamhet. I 
3 kap, 3 § LSO (2003:778, st. 3) beskrivs detta på följande sätt: 
 

En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall 
anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och 
som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens 
förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. 

 

Handlingsprogrammet tas fram som resultatet av en process, vilken främst sker genom 
delaktighet. De som är verksamma inom den verksamhet som styrs av handlingsprogrammet 
skall således vara inblandade vid framtagandet (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap [MSB], 2012a). Processen styrs således av kommunikation, förankring i 
verksamheten, uppföljning samt förbättring. Handlingsprogrammet blir ett verktyg som 
möjliggör det proaktiva arbetet. En förebyggande ansats är regeringens främsta prioritering, 
då den kan bidra till både minskat lidande och minskade ekonomiska förluster med hänsyn till 
de resurser som krävs vid en olycka (Regeringen, 2012). 
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Figur 1. Processen handlingsprogram (MSB, 2012b).  

 

Säkerhetsorganisationen i Piteå kommun 

Piteå kommun är en kustkommun i Norrbottens län med ca 41 000 invånare (Piteå kommun, 
2012a). Kommunen har nio förvaltningar, fem bolag och totalt 4000 anställda. De största 
förvaltningarna med hänsyn till antalet anställda är Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Socialtjänsten, Fastighets- och servicekontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Teknik- 
och gatukontoret (L. Sjölund, personlig kommunikation, 20 januari, 2012). Barn och 
utbildningsförvaltningens 1500 medarbetare ansvarar för utbildning av 7700 barn och 
studerande och till sitt förfogande har de dessutom näst intill halva kommunens budget (Piteå 
kommun, 2012b). Socialtjänstens ansvar är omsorg av äldre och funktionshindrade samt att ge 
stöd, rådgivning och behandling till barn, ungdomar och vuxna (Piteå kommun, 2012c). 
Fastighets- och servicekontoret ansvarar bland annat för att bygga nytt och bygga om samt 
förvalta kommunens  fastigheter, tillhandahålla bostäder för kommunmedborgarna, sköta om 
kommunens mark och skog samt erbjuda tomter och markupplåtelser. Kultur- och 
fritidsförvaltningen ansvarar för bibliotek, stadsbibliotek, bokbuss och filialbibliotek, park 
och grönområden, lekplatser, grönytor, planteringar, isbanor, bad, idrottsanläggningar, 
friskvård, kulturliv, föreningsliv och friluftsliv (Piteå kommun, 2012d). Teknik- och 
gatukontoret ansvarar bland annat för underhåll och förnyelse av gatumiljöer samt utveckling 
och planering av trafiksäkerhet i staden (Pitea kommun, 2012e).  

 
Inom Piteå kommun är kommunchefen tillika säkerhetschef och det gemensamma 
säkerhetsarbetet samordnas av kommunledningskontorets säkerhetsgrupp. Gruppen består av: 
 

• Säkerhetschef. 
• Säkerhetsansvarig. 
• Säkerhetssamordnare. 
• Försäkringssamordnare. 
• Informationssamordnare. 
• Säkerhetsskyddschef. 

 

Säkerhetsgruppens arbete innebär att utifrån LSO (2003:778) samordna kommunens 
gemensamma säkerhetsarbete, se till att riktlinjer och rutiner framtas, bidra med råd och stöd 
gällande säkerhetsarbetet och även upprättande av riskanalyser och handlingsplaner till 
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förvaltningar och bolag. Vidare ansvarar säkerhetsgruppen för att utbilda förtroendevalda, 
säkerhetsombud och övriga anställda i nödvändiga säkerhetsfrågor och att hålla övningar 
(Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun, 2011). Ansvaret för säkerheten inom varje 
förvaltning ligger på förvaltningschefen. Förvaltningschefen har som ansvar att utse ett eller 
flera säkerhetsombud, som skall samordna säkerhetsarbetet i den egna förvaltningen. 
Säkerhetsombudets arbete innebär mer konkret att se till att de centralt uppsatta målen 
gällande säkerhet uppnås, att det finns resurser till detta samt att informera både 
förvaltningschefen och säkerhetsgruppen gällande händelser som kan vara av vikt för 
säkerheten. I Piteå kommun har således inte kommunchefen något ansvar för respektive 
förvaltnings säkerhetsarbete. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerhetspolicyn och 
dess riktlinjer tillämpas inom verksamheten samt att handlingsplaner upprättas för respektive 
verksamhet (Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun, 2011). Enligt Piteå kommuns 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor (2009) skall 
”säkerhetsansvaret följa det normala verksamhetsansvaret på alla nivåer” (s.13). 
Säkerhetsarbetet skall således vara integrerat i det dagliga arbetet och förvaltningschef/VD är 
ansvarig för att säkerhetspolicyn med åtföljande riktlinjer tillämpas och sprids inom den egna 
verksamheten.  

 
Problembeskrivning 

Forskningen kring säkerhet ökade markant under 1960- och 70-talen och intresset har idag 
spridit sig till fler branscher än de branscher där säkerheten har varit traditionellt viktig såsom 
exempelvis inom flyg- och kärnkraftsindustrin. Nya perspektiv har bidragit till att fokus har 
flyttats från tekniken till människan och därmed också genererat nya synsätt, som inkluderar 
det som inte är lika konkret och lättåtkomligt. Det rör sig om psykologiska och kognitiva 
aspekter, dvs. hur individer tänker när det gäller säkerhet. Forskningen har således kommit att 
belysa vilken betydelse de anställda och själva organisationen har och om det kan vara möjligt 
att påverka säkerhetsnivån i sin helhet genom att påverka var och en av dessa. 

 
Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen inom området säkerhetsklimat är tämligen varierad, dock handlar 
majoriteten om säkerhetsklimat inom industri eller andra organisationer, där människan ofta 
arbetar med teknik. Forskning om risker och riskuppfattning har också ofta att göra med 
teknik, men även med ekonomi och hälsa och hur individer tänker kring sin utsatthet.  

 
Flin, Mearns, O'Connor och Bryden (2000) har gjort en tematisk analys av 18 publicerade 
studier av säkerhetsklimat. Syftet var att undersöka och jämföra olika mätinstrument, som 
används i säkerhetsklimatsstudier. Studien visar att i mätningar av säkerhetsklimat används 
flertalet olika faktorer. Det kan vara perception av, eller attityder till, statusen eller klimatet, 
som råder inom en viss dimension av organisationen såsom säkerhetsprocedurer, ledning eller 
kompetens. I vissa studier användes instrument som mätte individuella dispositioner såsom 
optimism och fatalism, personlighet samt självrapporter gällande risktagande, 
tillbudsrapportering och regelbrott. I några studier gjordes en distinkt skillnad mellan dessa 
psykologiska konstruktioner. Majoriteten av författarna använde istället faktorerna enbart som 
rubriker för det valda ämnet eller de olika teman som fanns i studien, där många faktorer 
tenderade att överlappa varandra. De vanligaste faktorerna var dock gemensamma i sex eller 
fler studier. Utifrån dessa identifierades tre huvuddimensioner (i två tredjedelar av 
mätinstrumenten) såsom ledning (management), säkerhetssystem och risk. Utifrån resten av 
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instrumenten identifierades två dimensioner till, kompetens och arbetsbelastning. Det innebär 
att tre huvudteman eller dimensioner används i mätning av säkerhetsklimat: ledning (72%), 
risk (67%) och säkerhetssystem (67%). Majoriteten av studierna berör säkerhetsklimat inom 
den industriella sektorn. Det kan innebära att de identifierade dimensionerna är specifika för 
just den branschen med hänsyn till dess specifika procedurer och policys, men forskarna 
menar att det är alltför tidigt att stämpla dessa som kärnfaktorer på samma sätt som 
exempelvis Big Five-faktorerna inom personlighetspsykologin. Det finns dock belägg för att 
dessa specifika dimensioner skulle kunna stöttas av andra empiriska metoder, såsom 
komparativa studier av säkerhetsprestationer, olyckor och personliga incidenter (Flin m. fl., 
2000). Detta skulle kunna bidra till att identifiera fler faktorer i den underliggande 
säkerhetskulturen, exempelvis syndabocksbeteende och lärande organisationer, vilka skulle 
kunna vara viktiga att använda vid framtagandet av framtida säkerhetsklimatinstrument. 
Dessa faktorer skulle även kunna undersökas med mer kvalitativa metoder.  
 
Bergh (2011) har utfört en utredning av säkerhetsklimatet på Akzo Nobel Site i Stenungssund. 
För att mäta säkerhetsklimatet bland företagets 300 anställda användes frågeformuläret 
NOSACQ-50, som är skapat som ett säkerhetsklimatinstrument av nordiska forskare. Av de 
300 anställda valdes 35 ut slumpvis för intervjuer. Studien visar att det var ett gott 
säkerhetsklimat inom organisationen, men att detta varierade signifikant med vilket år de 
anställda var födda, om de hade en ledande position, antal år de hade arbetat inom 
organisationen, om vederbörande hade haft andra jobb innan samt om han/hon hade hört talas 
om begreppet säkerhetskultur tidigare och visste vad det innebar. Vissa subkulturer 
identifierades också, som påvisade att de som jobbar dagskift hade ett starkare 
säkerhetsklimat. I studien visas dock att det trots ett gott säkerhetsklimat saknades överlag en 
koherent förståelse för begreppet säkerhetskultur bland såväl anställda som ledning på Akzo 
Nobel Site. 
 
Neil, Griffin och Hart (2000) har studerat hur organisationsklimat och säkerhetsklimat 
påverkar individuellt säkerhetsbeteende för att se huruvida det finns en länk mellan 
organisationsmiljön och specifika individuella säkerhetsrelaterade beteenden. Respondenterna 
var 525 anställda i 32 olika arbetsgrupper på ett stort sjukhus i Australien. De anställda fick 
med hjälp av Organisational climate scale besvara frågor om sju olika aspekter i sin 
arbetsmiljö (bedömning, uppskattning, mål, rolltydlighet, stöttande ledarskap, delaktighet i 
beslutsfattande, professionell utveckling och professionell interaktion). Säkerhetsklimatet 
mättes genom perceptioner av säkerhet inom sjukhusmiljö, såsom ledningens värderingar, 
kommunikation, träning och säkerhetssystem. Studien visar att organisationsklimat hade en 
signifikant inverkan på säkerhetsklimat, medan säkerhetsklimat, i sin tur, hade ett samband 
med hur respondenterna åtlyder säkerhetsregler och procedurer och deras delaktighet i 
säkerhetsrelaterade aktiviteter på arbetsplatser. Med hänsyn till att utvärderingar av 
säkerhetsklimat görs i kontext med organisationsklimatet som helhet framläggs bevis för att 
säkerhetsklimatet är relaterat till organisationsklimatet. Detta innebär närmare bestämt att 
organisationer som vill förbättra säkerhetsbeteendet i organisationen via exempelvis 
utbildning och marknadsföring av säkerhet kan tjäna på att ha ett generellt positivt 
organisationsklimat (Neil m. fl., 2000). 
 
Rundmo (1996) gjorde en studie via självrapporterande enkäter med anställda på 12 olika 
oljeplattformar i Norge med 1138 respondenter och en svarsfrekvens på 87%. 
Enkätformuläret innehöll cirka 250 frågor om bland annat demografisk information, 
arbetsuppgift/befattning, erfarenhet, subjektiv skattning av risk, fysiskt tillstånd, erfarenhet av 
olyckor och tillbud och nästan olyckor, tillfredsställelse med säkerhet, attityder till säkerhet, 
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ledningens och kollegornas stöd samt de anställdas och ledningens engagemang i 
säkerhetsarbetet. I studien visas att faktorerna ovan hade ett samband med arbetsbelastning, 
riskperception och riskbeteende. Riskperception och riskbeteende korrelerade, men 
riskperception kan ej användas för att förutse riskbeteende, vilket således innebär att säkerhet 
inte kan förbättras genom förändringar i den subjektiva riskuppfattningen, men det går 
däremot att få en uppfattning om säkerhetsnivån via subjektiva skattningar. Kausaliteten 
mellan riskperception och beteende står att finna i de variabler i riskbeteendet, som påverkar 
båda dessa faktorer såsom att ignorera säkerhetsföreskrifter, ägna sig åt förbjudna aktiviteter, 
att inte kunna utföra arbetsuppgiften korrekt, chansa för att få ”jobbet gjort”, att inte använda 
rätt sorts utrustning och, till sist, rastprocedurer. I studien visas också att ledningens och de 
anställdas engagemang var väldigt viktigt för säkerhetsarbetet, medan säkerhetsarbetet, i sin 
tur, påverkade riskperceptionen direkt, men även genom arbetsbelastning (stress). Det som 
fokus mest bör ligga på vid preventionsåtgärder är snarare effekter av organisatoriska faktorer 
än effekter av arbetsbelastning och riskperception. Självskattande formulär bör inte heller 
underskattas vid riskanalyser och vid skapandet av säkerhetssystem.   
 
Den aktuella forskningen gällande säkerhetsklimat tyder på att fokus främst ligger på 
dimensioner som ledning, riskuppfattning, säkerhetsarbete i praktiken, samt organisatoriska 
faktorer och dessas påverkan på de anställdas säkerhetsuppfattning och beteende. 
 
Syfte och frågeställningar 

För att säkerställa att Piteå kommuns säkerhetspolicy samt riktlinjer för säkerhetsarbetet 
efterföljs vill Piteå kommun undersöka det rådande säkerhetsklimatet bland de anställda inom 
kommunen. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur risker uppfattas bland de 
anställda och huruvida de identifierade riskerna inom verksamheterna återkopplas till målen i 
kommunens handlingsplan gällande säkerhetsarbetet. De frågeställningar som skall besvaras 
är: 

• Vilken uppfattning har de anställda om policys, procedurer samt praktiskt 
säkerhetsarbete? 
 

• Vilka riskkällor kan de anställda identifiera inom sin egen verksamhet och finns 
dessa riskkällor med i kommunens handlingsplan för förebyggande verksamhet till 
skydd mot olyckor?  
 

• Kan de anställdas uppfattning om risk och säkerhet påverka kommunens 
långsiktiga säkerhetsarbete? 
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Teoretisk referensram 
 

Organisationsklimat 
Organisationsklimatforskningen tar sin utgångspunkt i socialpsykologin, närmare bestämt i 
Lewins (refererad i Törner, 2010) forskning kring socialt klimat och avser främst studier om 
vissa framträdande organisatoriska fenomen, som skildras i policyer och i praktik (Schneider 
refererad i Törner, Pousette, & Larsson, 2008). Organisationsklimatet uppstår genom 
individers perception och på en arbetsplats rör det sig således om vad de anställda uppfattar 
med syn och hörsel och sedan tolkar gemensamt med sina kollegor. Utifrån detta dras sedan 
slutsatser om det som sker eller betydelsen av tolkningarna och i och med det bildar gruppen 
en gemensam uppfattning om sin arbetsmiljö, vilket, i sin tur, reflekterar det rådande 
organisationsklimatet enligt Schneider (refererad i Törner, 2010). Ur ett gestaltpsykologiskt 
perspektiv rör sig organisationsklimatet om en holistisk bild, som skapas utifrån de 
perceptioner individerna har av sin omgivning. Denna helhet skapas av individens behov av 
att kognitivt organisera det som han/hon uppfattar via olika perceptioner till en specifik 
ordning för att sedan kunna förstå sin omgivning ur ett större perspektiv. Helheten blir således 
större än summan av dess delar, vilket innebär att organisationsklimatet inte grundas på varje 
enskild individs uppfattning, utan snarare på de gemensamma uppfattningarna (Törner, 2010; 
Törner m. fl., 2008). Inom den funktionalistiska psykologin influerades antagandena av 
darwinismen, där fokus lades på att studera perception, intelligens och inlärning och vikten av 
dessa för individens anpassning (Funktonalistisk psykologi, 2012b). Utifrån den 
funktionalistiska psykologin drar Schneider (refererad i Törner, 2010) slutsatsen att detsamma 
gäller för att anpassa beteendet efter organisationen. Han menar att om vi skapar ordning 
genom att uppfatta procedurer och praktik torde vi också tillämpa detta i vårt agerande. Det 
skulle således innebära att vi väljer att bete oss i enlighet med den ordning vi har tolkat utifrån 
omgivningen, i detta fall organisationen, och följaktligen blir beteendet anpassat utifrån den 
tolkning individen har gjort av de förväntningar på beteendet som vederbörande har 
identifierat i organisationen. Han konstaterar vidare att klimatforskning främst avser direkt, 
beskrivande perception av arbete och organisation och inte attityder. Fokus ligger således inte 
på att värdera arbetet, såsom vid exempelvis mätningar av arbetstillfredsställelse. Även om 
klimatet är socialt konstruerat är det något som befinner sig utanför individen och handlar 
således inte om inre emotionella upplevelser.  
 

Säkerhetsklimat – en del av organisationsklimatet 
Begreppet säkerhetsklimat kan upplevas som tämligen diffust. Oklarheten kring begreppet rör 
sig om att det ofta tenderar att blandas ihop med begreppet säkerhetskultur, vilket anses vara 
ett betydligt bredare begrepp som innefattar allt från attityder och värderingar till normer och 
beteende (Hale, refererad i Neal & Griffin, 2002). Anledningen till att det kan vara lämpligt 
att operationalisera begreppet beror på att många studier om säkerhetsklimat har byggts på 
enkäter från olika typer av instrument och därmed har saknat validitet. När frågor om 
värderingar, perception och beteende har blandats har dock också möjligheten att studera 
kausalitet mellan dessa storheter möjliggjorts (Clarke, 2006). När det gäller definitionen av 
specifikt säkerhetsklimat står ursprunget att finna i begreppet organisationsklimat (Zohar, 
1980), som bygger på de gemensamma perceptioner de anställda har av sin arbetsmiljö eller 
organisation. Zohar (1980) var den förste att studera säkerhetsklimatet i relation till 
organisationen och skapade därmed också en definition som är förenlig med 
organisationsklimatets betydelse (Törner, 2010). Med andra ord definieras säkerhetsklimat 



 

 

8 

som en grupps (exempelvis medlemmar i en organisation) gemensamma perceptioner av sin 
arbetsmiljö, vilket, i sin tur, innebär att säkerhetsklimatet återspeglar hur de anställda 
uppfattar betydelsen av säkert beteende i organisationen. En modernare definition av 
säkerhetsklimatet är att det är en arbetsgrupps gemensamma perceptioner av policies, 
procedurer och praktik i relation till säkerheten i verksamheten (Neal & Griffin, 2002). 
Wiegmann, Zhang, von Thaden, Sharma och Mitchell-Gibbons (2004) har i sin artikel Safety 
Culture: An Integrative Review försökt att definiera och särskilja de två begreppen med 
utgångspunkt i den litteraturen. I stora drag beskrivs säkerhetsklimat som ett psykologiskt 
fenomen, som vanligtvis definieras som perceptionen av säkerhetsnivån relaterat till en 
specifik tidpunkt. Säkerhetsklimat hänger även ihop med situations- och miljöfaktorer och 
anses vara ett mer temporärt fenomen, dvs. ett slags fragment av säkerhetskulturen, som är 
mottaglig för förändring. En viktig skillnad är således att säkerhetsklimatet anses vara 
tämligen instabilt och därmed också föränderligt, medan säkerhetskulturen är mer orubblig 
(Wiegmann m. fl., 2004). Säkerhetsklimat är således en del av organisationsklimatet, som 
speglar de anställdas perceptioner av vikten av säkerhet i deras arbete. Dessa perceptioner kan 
variera mellan väldigt positiva till neutrala och medelvärdet återspeglar själva 
säkerhetsklimatet i en specifik organisation (Zohar, 1980). Enligt Zohar (1980) kan 
säkerhetsklimat närmare bestämt spaltas upp i åtta dimensioner: 
 

1. Uppfattningen om ledningens inställning till säkerhet. 
2. Uppfattningen om befordran utifrån säkerhetsbeteende. 
3. Uppfattningen om social status utifrån säkerhetsbeteende. 
4. Uppfattningen om den säkerhetsansvariges status i organisationen. 
5. Uppfattningen om säkerhetsutbildning och dess betydelse. 
6. Uppfattningen om risknivån på arbetsplatsen. 
7. Uppfattningen om effektivitet kontra säkerhet. 
8. Uppfattningen om säkerhetsgruppens status. 

 
Zohar (1980) väljer att lägga fokus på hur säkerhet uppfattas inom organisationen och lägger 
därmed också ansvaret på organisationen. Även om Zohars (1980) dimensioner inte har blivit 
helt verifierade (Törner, 2010) har det dock på senare år visats att det finns samband mellan 
ledarskapet i en organisation och säkerhetsklimat (Törner, 2010). Sennevald (2011) beskriver 
också hur allt större fokus har lagts på säkerhet i organisationer och hur detta har lett till att 
säkerhetsorganisationen har flyttat upp i den organisatoriska hierarkin. I en modern 
organisation bör den säkerhetsansvarige ha nära kontakt med ledningen, utan alltför många 
mellanhänder för att främst undvika missförstånd, som kan uppstå i och med en konfliktande 
order. Den säkerhetsansvariges plats högt upp i hierarkin innebär också att han/hon själv 
måste förse organisationen med ledarskap, exempelvis genom att arbeta med målsättning, ge 
direktiv och komma med förslag på lösningar, utan att fatta operativa beslut. Enligt Sennevald 
(2011) finns sex principer att ta hänsyn till vid struktureringen av en säkerhetsorganisation: 
 

• Arbetet bör vara planerat och logiskt uppdelat.  
• Ansvarsfördelningen bör vara så klar och tydlig som möjligt.  
• En ledare bör enbart ansvara för ett begränsat antal arbetstagare.  
• Medarbetarna bör enbart ha en ansvarig i taget att vända sig till.  
• När ansvar delegeras nedåt i organisationen bör vissa befogenheter också följa.  
• Alla medarbetare skall sträva mot samma mål, det vill säga organisationens mål. 
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Sennevald (2011) beskriver också på vilket sätt ledningen ansvarar för att de anställda ska 
jobba för att uppfylla säkerhetsmål som främst handlar om tydlighet. Om de anställda är 
medvetna om målen följer också automatiskt en villighet att utföra arbetet eller den åtgärd 
som krävs. Det är viktigt att alla inom organisationen är överens då organisationsklimatet 
påverkas av hur ense gruppmedlemmarna är i sin skattning, vilket också avgör huruvida 
klimatet är starkt, då det inte räcker med att klimatet enbart är bra (Kuenzi & Schminke, 
2009). Andra faktorer som är viktiga när det gäller ett gott säkerhetsklimat är ledningens 
beteende och attityder, arbetsgruppens delaktighet och engagemang, öppen kommunikation 
samt förtroende för säkerhetssystem (med förmåga att ställa sig kritisk till det) (Törner, 2010). 
Törner m. fl. (2008) väljer att beskriva ett bra säkerhetsklimat på följande vis: 
 

Ett gott säkerhetsklimat fungerar lite som en bra karta, där mål och förutsättningar är väl 
beskrivna, så att människor har goda förutsättningar att göra vägval. Ett bra säkerhetsklimat kan 
alltså bidra till att människor väljer säkrare beteende, vilket i slutändan leder till färre olyckor (s. 
26). 

 
Säkerhetsklimat i relation till säkerhets- och organisationskultur 

Enligt Dension (1996) är klimat något som främst har hört till den positivistiska skolan, 
eftersom det framförallt har mätts kvantitativt, medan studier av kultur kräver kvalitativa 
metoder med hänsyn till aspekterna av de unika sociala konstruktionerna. Det är dock både 
svårt och irrelevant att särskilja de två olika fenomenen med utgångspunkt i metod eller 
epistemologi, då olika studier av kultur har överlappat tidigare studier av klimat och dessutom 
haft diverse epistemologiska utgångspunkter. Det har varit vanligt att diskutera både klimat 
och kultur under ett och samma ”paraply” för att få en uppfattning om organisationen, men 
detta kan resultera i att begreppen blir globala och abstrakta, vilket, i sin tur, i slutänden gör 
dem meningslösa (Guldenmund, 2010). Trots detta har få forskare fokuserat på ontologin, 
utan snarare på metoden, men Guldenmund (2010) menar att forskare bör vara noga med att 
fokusera på vad exakt de undersöker för att kunna påvisa möjligheten att få grepp om 
fenomenet eller om det faktiskt finns någon konkret säkerhetskultur, som existerar fritt och är 
möjlig att undersöka. Trots detta konstaterar han att det finns vissa återkommande 
gemensamma drag för säkerhetskultur och säkerhetsklimat i tidigare forskning: 

• De är ej konkreta, utan snarare konstruerade och abstrakta fenomen. 
• De är relativt stabila över tid. 
• De har flera dimensioner.  
• De delas av människor (grupper). 
• De består av flera aspekter (subkulturer kan finnas exempelvis). 
• De utgörs av praktik (symboler och förebilder, lära sig av andra). 
• De är funktionella. 
 

Denison (1996) beskriver att definitioner av kultur respektive klimat handlar om hur en social 
omgivning skapas av medlemmarna i organisationen (kultur) kontra hur den uppfattas 
(klimat) och att detta får konsekvenser för studier av de båda. De skiljer sig inte åt helt och 
hållet, utan det finns en relation mellan dem och således torde det vara möjligt och 
fördelaktigt att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa data. Säkerhetsklimat och 
säkerhetskultur är således till viss del två skilda saker och detta är viktigt att ta hänsyn till, då 
säkerhetsklimat är möjligt att påverka, medan det är svårare att ändra på en rådande kultur. 
Vikten av att förstå skillnaderna kan visa sig i bättre och effektivare resultat, eftersom försök 
att ändra på grundläggande normer och värderingar inom en organisation kan få 



 

 

10 

kontraproduktiva konsekvenser (Törner, 2012). Även Kuenzi och Schminke (2009) hävdar att 
klimat och kultur har vissa saker gemensamma, eftersom båda handlar om interaktion och 
begriplighet, men organisationsklimat tar sig ett mer ytligt uttryck. Säkerhetskultur hör 
samman med organisationskultur, medan organisationsklimat har fått en reflekterande 
betydelse av kulturen i en organisation. Med andra ord är klimat något som härrör ur kulturen 
genom att organisationskultur kan manifesteras via klimatet. De kan båda ge en bild av 
organisationsmedlemmarnas beteenden och attityder samt vilken förmåga en organisation har 
att nå sina mål (Gilsson & James, refererade i Törner, 2010). Det är möjligt att påverka den 
djupt liggande säkerhetskulturen genom att förändra säkerhetsklimatet. Säkerhetsklimatet är 
ett gruppfenomen med ett påvisat signifikant samband mellan säkerhetsklimat på gruppnivå 
och individers säkerhetsbeteende och kan således ge upphov till en viss gruppstandard 
(Pousette, refererad i Törner, 2010). Om gruppstandarden värderas högt socialt innebär det att 
få medlemmar i gruppen kommer att känna sig manade att gå emot standarden, men om 
standarden förändras är det sannolikt att medlemmarna i gruppen följer med (Lewin, refererad 
i Törner, 2010). Klimatet baseras på perception av hur övriga medlemmar i organisationen 
(chefer, medarbetare) beter sig. För att övriga medlemmar i organisationen skall anpassa sig 
är en möjlig förändring beroende av att exempelvis chefer förändrar sitt beteende. Ledning är 
den mest identifierade och förekommande dimensionen i säkerhetsklimatstudier. Guldenmund 
(2010) sammanfattar sex vanligt förekommande dimensioner med ledningen, som den mest 
prioriterade dimensionen, medan de fem övriga är risk, säkerhetsriktlinjer, procedurer, 
utbildning/övning och arbetspress. Sennevald (2011) menar att det är säkerhetsledningens 
arbete att delegera ansvar som framgår tydligt och att se till att det råder ett klimat med 
förtroende, professionalism och motivation som, i sin tur, leder till att de underställda kommer 
att ha kunskapen, modet och förtroendet att fatta egna beslut rörande säkerhet.  
 

Riskperception 
Den subjektiva delen av riskuppfattning handlar om förväntan, dvs. att individer kan förvänta 
sig att en olycka ska inträffa och bygger därför sin kunskap på något verkligt. Även om 
riskperception är kulturellt betingat har det icke desto mindre sin grund i verkliga fenomen 
(olyckor) och påverkas således av mer än bara kultur (Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 2003). 
Riskperception påverkas av vissa specifika faktorer och dessa kan i vissa fall vara 
snedvridande och leda till skillnader i hur sannolikhet upplevs. Faktorer som kan påverka 
riskbedömning är bland annat frivillighet, erfarenhet, konsekvens, tillgänglighet, kontroll 
samt förtroende för den som uppskattar risken. Risker som upplevs som kontrollerbara är 
oftast de som upplevs som ofarliga, medan stora katastrofrelaterade risker är lättare att 
identifiera och upplevs som större, (Enander & Johansson, 1999), men det är de små riskerna 
som kan falla mellan stolarna, dvs. förbises. (Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 2003). 
Riskperceptionen påverkas av vår erfarenhet i den meningen att risker, som vi har liten 
erfarenhet av tenderar vi att underskatta. En annan identifierad faktor är tillgänglighet. En risk 
är tillgänglig om vi lätt kan identifiera den, komma att tänka på den samt ge exempel på 
risken i verkliga situationer. En risk som är tillgänglig upplevs således som både mer sannolik 
och som farligare Det betyder att risker som uppmärksammas i media kan leda till större 
tillgänglighet och därmed också uppfattas som större (Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 2003). Ett 
exempel på detta kan visa sig i brottsstatistiken, där pensionärer och äldre oftast upplever sig 
själva som en riskgrupp samt som typiska offer från allmänheten gällande brottslighet, men de 
saknar i realiteten överrepresentation i statistiken (Christie, 2001).  
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Frivillighet är en annan faktor som innebär att vi är villiga att acceptera högre risknivåer när 
vi gör vissa saker. Riskacceptans innebär således att vi är villiga att acceptera vissa risker 
oavsett vilken objektiv storlek de har såsom att exempelvis välja att köra bil i stället för att 
åka kollektivt, trots att det är tio gånger högre risk att köra bil. Många människor bedömer 
den personliga risken som mindre i jämförelse med allmän risk och den personliga risken 
gällande hälsa och miljö underskattas ofta. Enligt Sjöberg (2002) handlar det om kontroll, 
dvs. att individer som upplever kontroll också gör stor skillnad mellan allmän och personlig 
risk. En vanlig uppfattning är att andra människor har sämre kontroll än en själv eller varken 
vill eller kan utöva kontroll över de risker som de är utsatta för. Ett riskförnekande kan 
påvisas bland vissa arbetsgrupper, som kan vara i riskzonen för våld och hot i sin arbetsmiljö. 
På sådana arbetsplatser kan de anställda bortse från hot och våld som en arbetsmiljörisk, då de 
mest troligt upplever att de har kontroll över situationen. De flesta undersökningar tyder på att 
riskförnekande är betydligt vanligare än överdramatisering av risker (Drottz-Sjöberg & 
Sjöberg, 2003). Många söker sig till läkare för sent vid sjukdomssymtom, exempelvis, eller 
hanterar diverse livskriser genom att anta att det är andra som står inför en risk.  
 
En modell föreslagen av Drottz-Sjöberg och Sjöberg (2003) som förklarar upp till 60% av 
riskperceptionen bygger på främst tre faktorer: attityd till det som skapar risken, 
risksensitivitet (hur en individ i allmänhet brukar bedöma risker) samt specifik risk (den risk 
det rör). De menar att riskperception inte har något med emotionella faktorer att göra, utan om 
kognition och informationsbehandling. Uppfattningen om risker behöver ej ha något samband 
med exempelvis ångest och oro. Betydelsen av att klargöra riskperceptionens faktorer kan 
återspeglas i konsekvenserna. Risker som uppfattas som stora med hänsyn till skadan medför 
krav på riskminskning (säkerhetsåtgärder, förebyggande åtgärder etc.), men sannolikheten 
behöver inte vara stor i det fallet. Det är lättare att införa åtgärder om individer bedömer 
riskens konsekvens som stor och dramatisk än när det gäller stor sannolikhet. Det kan således 
vara svårt att införa åtgärder eller kräva ett medvetande gällande mindre olyckor som sker till 
vardags oavsett vad statistiken visar (Sjöberg, 1994, refererad i Enander & Johansson, 1999). 
En del forskning om riskuppfattning har också belyst vikten av förtroende och tillit inför dem 
som hanterar risker, exempelvis ledningen, vilket kan vara värt att fokusera på istället för på 
själva bedömningen av risk (Enander & Johansson, 1999). 

 

”Unrealistic optimism”- orealistisk optimism 

Orealistisk optimism definieras som en slags försvarsmekanism, där människor tror att det är 
mer sannolikt att dåliga saker händer andra människor än dem själva (Unrealistic optimism, 
2012). Orealistisk optimism är en anledning till att människor fortsätter att ägna sig åt sådant 
som kan vara farligt för dem och har i grunden att göra med otillräcklig eller felaktig 
uppfattning om risk och utsatthet (Weinstein, 1983; 1984). Det finns fyra faktorer som bidrar 
till orealistisk optimism; brist på erfarenhet när det gäller det specifika problemet, en tro om 
att problemet kan förhindras eller förebyggas genom ens egna handlingar, uppfattningen om 
att problemet inte existerar ännu (och har det inte dykt upp hittills kommer det ej heller att 
dyka upp i framtiden) samt att problemet egentligen är ytterst ovanligt (Weinstein, 1983; 
1984). Detta antyder att människan egentligen inte är särskilt rationell i sin perception av den 
risk han/hon kan vara utsatt för. Anledningen till att individer underskattar sin egen risk och 
är orealistiskt optimistiska har att göra med att de är selektiva. Individer tenderar att ignorera 
sina riskökande beteenden och fokuserar istället hellre på sina andra riskreducerande, 
beteenden ”jag har inte alltid skydd när jag har sex, men jag använder åtminstone inte 
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droger”. Ett fokus på riskreducerande faktorer ökar individens optimism genom att det 
samtidigt ökar perceptionen om andras risk (Weinstein, 1983;1984). 
 

”Bystander apathy”- åskådareffekten 
”Bystander apathy” är ett socialpsykologiskt fenomen som handlar om att vi förlitar oss på att 
andra agerar, när inte vi själva gör det (Grissinger, 2012). Det rör sig inte om likgiltighet, utan 
snarare om en stark tro att andra i gruppen som ser samma risker kommer att agera. I studier 
om risker och säkerhet visas att ”bystander apathy” spelar en viktig roll när incidenter sker på 
arbetsplatser och varför de flesta reagerar retroaktivt, dvs. när skadan redan är skedd. Många 
anställda vet om att vissa specifika risker existerar i deras organisation, men försöker inte 
göra något för att förhindra konsekvenserna. De är säkra på att någon annan har noterat risken 
och kommer att rapportera och därför rapporterar de sällan själva problemet till någon 
ansvarig eller skriver exempelvis en tillbudsrapport. Detta beteende har identifierats i både 
akuta och icke-akuta situationer och förklaringen är att människor agerar mest troligt inte när 
andra finns i närheten. När det finns flera på plats blir ansvarsfrågan diffus och det är lätt för 
individen att övertyga sig själv om att hans/hennes hjälp inte är nödvändig. Den delade 
ansvarsfrågan spelar stor roll i organisationer och kan orsaka tillbud och olyckor. En god 
säkerhetskultur kan enbart uppnås om alla tar ansvar, är engagerade och rapporterar 
regelbundet. En process innehållande fem steg kan bidra till att minska ”bystander apathy”. 
Det första steget innebär att identifiera om något är fel och i en miljö där mycket händer är det 
möjligt att sortera ut relevanta stimuli och på så sätt missa en risk. Det andra steget är att 
avgöra om ens hjälp är nödvändig och är inte detta uppenbart söker individen svar hos sina 
kollegor, men problematiken ligger i att alla andra också gör samma sak. Det är viktigt att få 
de anställda att känna att de är delaktiga i gruppen, för känner gruppmedlemmarna varandra är 
risken för ”bystander apathy” mindre. Det är även viktigt att få de anställda att känna ett 
ömsesidigt beroendeförhållande samt att ha en social norm, där de hjälps åt istället för att 
arbeta helt enskilt. En annan viktig aspekt är att skapa synergi mellan grupper där resultatet av 
gruppernas handlingar är större än summan av dess delar. Gruppsynergi kan uppnås när 
gruppmedlemmar känner varandra, delar mål och fungerar bra samt känner ett personligt 
ansvar för gruppens ansträngningar. De anställda bör få feedback, när det gäller deras bidrag 
till säkerheten och någon form av belöning för att kunna uppnå detta. Steg tre handlar om att 
reda ut om det är ens ansvar att agera. För att undvika att de anställda antar att säkerhet är 
någon annans ansvar är det viktigt med klara och konkreta ansvarsområden. De avslutande två 
stegen handlar om vad individen kan göra och när han/hon bör göra det och detta steg belyser 
även vikten av att de anställda får rätt utbildning för att kunna rapportera och hantera risker. 
Vet de anställda vad som kan göras kommer de ej heller att vänta på att någon annan skall 
reagera. Väl utbildad personal kan fatta rationella beslut gällande säkerhet och känner därmed 
styrka att agera om de har verktyg för att hantera säkerhet och samtidigt tror på att dessa 
verktyg verkligen fungerar. Att föregå med gott exempel är också ett effektivt sätt, dvs. att om 
ledningen vill få de anställda att bry sig bör de själva visa exempel på dessa beteenden och 
därmed skicka ut signalen att ”säkerhet börjar med mig” (Grissinger, 2012). 

 
”Activley caring”- att engagera sig 

Activley caring är en modell som är till för att förklara grupporienterade säkerhetsbeteenden. 
Den är ursprungligen utvecklad inom arbetsmiljöområdet och identifierar tre huvudfaktorer 
bakom att individer bryr sig om att ändra sitt beteende. Den första är att individen skall känna 
sig kapabel, betydelsefull och värdig (självkänsla). Sedan bör individen också ha erfarenhet 
av att det egna beteendet spelar roll och kan påverka saker i rätt riktning (inflytande och 
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optimism). Individen bör vidare känna någon form av samhörighet med gruppen som vill 
införa en beteendeförändring (samhörighet, kohesion) enligt Geller (1990, refererad i 
Enander, 2005). Vidare finns intersektorer som påverkar om en person bryr sig eller ej ”jag 
kan spela en värdefull roll”, ”jag är en värdefull gruppmedlem”, ”vi kan spela en roll” och ”vi 
kan göra en värdefull insats”. Modellen innebär i praktiken att det är omöjligt att nå ut till alla 
individer genom säkerhetskampanjer och information. Detta når oftast främst dem som redan 
är aktiverade eller vidtar åtgärder. Det är dock möjligt att effekterna av dessa åtgärder kan 
stärkas med hänsyn till att dessa personer blir modeller eller ”agenter”, som kan sprida 
informationen vidare genom ”ringar på vattnet” (Geller, 1990, refererad i Enander, 2005).  

 
Personella faktorer såsom personlighet, intelligens, kunskap, motivation och attityder är inte 
direkt mätbara eller möjliga att kontrollera, men de kan påverka acceptansen av vissa 
förändringar i miljön såsom exempelvis säkerhetsprocedurer. Olika perceptioner av 
självkänsla, teamwork, optimism, engagemang och bemyndigande kan däremot komma från 
att miljön eller beteendet manipuleras. Det är möjligt att uppnå en bättre säkerhetskultur 
genom att lära de anställda att dessa faktorer i ”Activley caring”-modellen är förhållningssätt 
och tillstånd snarare än specifika personlighetsdrag (traits) och att de påverkar hur villig 
individen är att engagera sig i ett säkerhetsrelaterat beteende, som kan vara av nytta för andra 
anställda. Dessa faktorer kan, i sin tur, vara påverkade av manipulering av beteenden och 
miljön. Ett sätt att påverka beteenden kan vara att få anställda att engagera sig och komma 
med förslag, ge dem möjlighet att lära sig av andra kollegor, öka ledningens och de anställdas 
uppmärksamhet gällande säkra respektive osäkra beteenden samt öka förmågan att känna igen 
personlig kompetens och framgång. Vidare är det viktigt att få de anställda att definiera och 
rapportera önskade respektive oönskade säkerhetsmiljöer och beteenden samt ge de anställda 
tid och resurser att implementera och utvärdera deras stödjande insatser (Geller, 1990, 
refererad i Enander, 2005). I korta drag handlar det om att få de anställda att inse vikten av 
sina beteenden och beslut gällande säkerhet och därmed motivera dem till att bry sig och 
agera, dvs. activley care.  
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Metod 
Respondenter  
Respondenterna utgjordes av anställda inom olika led i Socialförvaltningen, Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Fastighets- och servicekontoret, Kultur och fritid samt Teknik och 
gatukontoret i Piteå kommun. Enkäten gick också ut till alla med ledande befattning inom 
förvaltningarna. Totalt besvarades enkäten av 102 respondenter (svarsfrekvens 21%), varav 
79 hade svarat på enkäten fullständigt. Majoriteten av de som medverkade hörde till 
Socialförvaltningen (ca 32%). Fyrtio av respondenterna hade en ledande befattning, medan 62 
var medarbetare. Medelåldern hos respondenterna var 49 år. 
 

Material 
För att mäta säkerhetsklimatet bland de anställda användes enkätformuläret Nordic 
Occupational Safety Climate Questionnaire [NOSACQ-50] (Bilaga 1). Enkätformuläret 
används för att utreda säkerhetsklimat samt för att utvärdera tidigare åtgärder rörande 
säkerhetsklimat (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2012a). Enkätformuläret 
har reliabilitets- och validitetstestats i olika industrier inom Norden. Formuläret är utformat av 
nordiska forskare och är baserat på organisationsteori, säkerhetsklimatteori, psykologisk teori, 
tidigare empirisk forskning samt empiriska resultat erhållna genom internationella studier. 
Formuläret finns tillgängligt på fler än 20 olika språk och därtill finns en databas med resultat 
från hela världen för vidare utveckling och forskning. Formulärets 50 frågor (items) är 
uppdelade i 7 dimensioner:  
 

1. Gruppmedlemmarnas delade perceptioner av ledningens säkerhetsprioritering, 
engagemang och kompetens.  

2. Ledningens säkerhetsuppmuntran.  
3. Ledningens säkerhetsrättvisa.  
4. Arbetsgruppens säkerhetsengagemang.  
5. Arbetsgruppens säkerhetsprioritering samt riskacceptans.   
6. Arbetsgruppens kommunikation, inlärning samt tillit till kollegornas kompetens 

rörande säkerhet.  
7. Arbetsgruppens tillit till säkerhetssystemets effektivitet.  

 
Nedan följer en tabell med värden för positiva respektive negativa items i NOSACQ-50 
formuläret: 
 
Tabell 1 
Värden på positiva respektive negativa items. (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 
Analysing NOSACQ-50 data, 2012b)  

 
 
 
 

NOSACQ-50 
Värden 

Stämmer inte alls Stämmer inte så bra Stämmer delvis Stämmer helt 

Värde för positiva items 1 2 3 4 
Värde för negativa items 4 3 2 1 
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Samtliga värden tolkas genom att ett medelvärde extraheras för vardera dimension, där värden 
över 3,30 anses som en bra nivå av säkerhetsklimatet och värden under 2,70 som en låg nivå i 
behov av förbättring. 
  
Tabell 2 
 Tolkning av värden. (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Analysing NOSACQ-50 data, 
2012b)  

 

Enkätens frågor infördes i samma ordning och numrering som i originalenkäten i ett 
elektroniskt enkätsystem, som fanns tillgängligt på Internet efter godkännande från forskarna 
bakom formuläret. Den modifiering som skedde var att ytterligare frågor lades till innan 
NOSACQ-50-formuläret besvarades. Dessa frågor rörde demografisk information samt 
beskrivande och öppna frågor gällande risk och riskperception för att möjliggöra för 
respondenterna att bidra med egna perceptioner gällande risk och säkerhet inom sin 
verksamhet (Bilaga 2).  
 

Procedur 
Med hjälp av säkerhetssamordnaren i Piteå kommun informerades de anställda om 
undersökningen. Med utgångspunkt från kommunens lista med alla anställda valdes 
respondenter ut slumpmässigt (var 10:e anställd utifrån adressuppgifter i kommunens 
maillistor inom respektive förvaltning) av säkerhetssamordnaren och kontaktades per e-post 
för medverkan i undersökningen. Enkäterna sändes ut elektroniskt via kommunens egna e-
postsystem med säkerhetssamordnaren som avsändare. E-posten som tillhandahölls innehöll 
information om studiens syfte, anonymitet, kommunens delaktighet och författaren samt en 
länk, vilken de anställda fick klicka på för att godkänna samt medverka i undersökningen. 
Därefter fick de anställda åter ta del av informationen i enkätens inledning samt instruktioner 
om hur enkäten skulle besvaras. De anställda fick en vecka i slutet av mars 2012 på sig att 
besvara enkäten och i syfte att öka svarsfrekvensen skickades påminnelser ut, vilket ökade 
svarsfrekvensen en aning. Totalt delades 482 enkäter ut till 121 anställda med ledande 
befattning och 361 övriga anställda. Fördelningen mellan förvaltningarna var följande: Barn- 
och utbildningsförvaltningen 164 anställda, Socialförvaltningen 148, Fastighetskontoret 36, 
Kultur- och fritidsförvaltningen 11 samt Teknik- och gatukontoret 2 anställda (exklusive 
anställda med ledande befattning). Tabell 3 anger den totala svarsfrekvensen för de 
respondenter, som enbart besvarade NOSACQ-50 frågorna: 
 
 
 
 
 
 

Rekommenderad åtgärd Värde 

Bra nivå, upprätthålla och fortsätta utvecklas. >3.30 

Ganska bra, litet behov av förbättring. 3.00 - 3.30 

Ganska lågt med behov av förbättring. 2.70 - 2.99 

Lågt, förbättring krävs. <2.70 
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Tabell 3 
Svarsfrekvens för populationen chefer respektive medarbetare i antal och procent, NOSACQ-50. 

 

Avgränsningar 
Avsikten var att undersöka endast säkerhetsklimatet inom utvalda förvaltningar i Piteå 
kommun. 
 

Databehandling 
Insamlad data från de 50 frågorna i NOSACQ-50 samt 12 övriga frågor om bakgrund och 
riskperception exporterades från det elektroniska enkätsystemet och sammanställdes i 
Microsoft Excel (2011) och analyserades med hjälp av SPSS (20.0). Med hjälp av datan 
extraherades medelvärdet för varje dimension och individ för att möjliggöra uträkning av 
medelvärdet för varje dimension inom respektive förvaltning samt för chefer respektive 
medarbetare inom varje dimension. Medelvärdena finns presenterade i tabeller i resultatdelen. 
Vidare tolkades data utifrån alla anställdas resultat procentuellt. Det statistiska test som 
användes var ett oberoende t-test (independent samples t-test, two-tailed). I ett oberoende t-
test med p-värde (sannolikhetsvärde) <0,05 undersöktes om det fanns någon signifikant 
skillnad mellan två oberoende grupper. Den interna konsistensen av de sju dimensionerna i 
NOSACQ-50 testades genom Cronbach’s alpha (Howitt & Cramer, 2008). Värden från 
Cronbach’s alpha finns presenterade i diskussionen. En bortfallsanalys utfördes i syfte att 
utreda om det fanns några specifika karaktäristika hos urvalsgruppen, som valde att inte 
besvara enkäten (Ekbrand, 2004). Analysen av bortfallet var deskriptiv, där svarsfrekvensen 
angavs utifrån bakgrundsvariabler (förvaltning, chef, medarbetare), som ansågs som särskilt 
viktiga med hänsyn till avgränsningen.  

 
  

Befattning Nettopopulation Svarsfrekvens Svarsfrekvens i % 
Chef 121 31 25 
Medarbetare 361 48 13 
Total 482 79  
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Resultat 
 

Den första delen av enkäten innehöll mestadels öppna frågor gällande kommunens 
säkerhetsarbete samt risk och riskperception. Denna del besvarades av alla deltagare (N=102). 

 
Säkerhetsarbete 
 

Kommunens säkerhetsarbete och uppsatta mål. 
På frågan om kommunens säkerhetsarbete ombads respondenterna att svara på om de känner 
till kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor och 
kommunens policy för säkerhetsarbete. Ca 56% angav att de känner till dem, men majoriteten 
uppgav dock att de ”bara skummat igenom dem”, ”känner till några få punkter”, ”vagt” samt 
”jag känner till den, men tyvärr tycker jag att kommunen stoppar huvudet i sanden och 
blundar för de problem som finns.”. Majoriteten (59%) uppgav även att de vet var de kunde ta 
del av handlingarna. Nästa fråga behandlade Piteå kommuns policy för säkerhetsarbete (2011) 
där det anges att kommunen ska ”aktivt och systematiskt förebygga och begränsa risker samt 
undanröja hot” (st. 2). Frågan behandlar även riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun 
(2011) där det också anges att all personal har ett ansvar för ökad säkerhet inom sitt 
verksamhetsområde men också att säkerhetsarbetet skall bedrivas som en integrerad del i det 
dagliga arbetet.  
Respondenterna fick svara på huruvida de personligen ansåg att de själva uppfyller dessa mål. 
Här angav majoriteten att de ansåg att de uppfyller dessa mål ”ganska bra”, ”till del”, ”jag 
upplever att jag i mitt dagliga arbete försöker tänka på detta”. Följande två respondenter 
beskrev det hela mer utförligt, ”Vi har ett bra och strukturerat arbetsmiljöarbete varav 
riskbedömning på individnivå är en självklarhet. Så vi har nog relativt hög måluppfyllelse 
trots att policyn inte är så känd” och ”Ganska bra som arbetsgivarrepresentant och 
arbetsmiljöansvarig, vi gör ju hela tiden värderingar av arbetsmiljön. Hur ser det ut… 
fungerar det här. Dessutom har vi kontinuerliga riskbedömningar”. 
 

Riskperception 
 

Identifierade risker. 
På fråga 9 ombads respondenterna att identifiera riskkällor inom sin egen verksamhet. De 
vanligast förekommande risker som angavs återfinns i den fysiska arbetsmiljön (ca 50%) och 
det rör sig om bland annat ergonomiska risker såsom förslitning/tunga lyft, men även om 
halka/fallolyckor, stickningar och el. Även trafiksäkerhet angavs (för dem som använder bil i 
tjänsten samt vid vägarbeten) samt drunkningstillbud. När det gäller psykisk arbetsmiljö 
handlade svaren främst om hot och våld (20%), samt psykosocial/stress ca 13%. Ca 11% av 
respondenterna svarade att det inte finns några risker på deras arbetsplats eller att de inte 
visste huruvida det finns några. Nästan alla deltagare (90%) angav att de rapporterade risker 
om de upptäcker några. Majoriteten (ca 30%) tog upp frågan på arbetsplatsträffar eller 
rapporterarade till närmaste chef (25%). Några tog enbart upp det med kollegorna och endast 
ett fåtal rapporterade till säkerhetsombudet. De som valde att inte rapportera menade på att de 
var osäkra på vem de skulle rapportera till samt att det ofta var en värderingsfråga: ”ja ibland 
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för att riskerna ibland befinner sig på kanten av det som kan rapporteras. Oftast har ingenting 
hänt, men man känner ett hot.” Några angav även att de inte fick någon respons eller att 
risken ej blev åtgärdad. Vissa angav även följande: “tidsbrist”, “antar att risken är känd sedan 
tidigare”, “försöker ordna det själv”. På den sista frågan fick respondenterna besvara om 
huruvida de upplever att någon punkt saknas i handlingsplanen. Ca 19% ansåg att det saknas 
en eller flera punkter. De flesta av svaren rörde den psykiska arbetsmiljön, hot, stress och 
ensamarbete. En respondent skrev följande kommentar ”Det är alltid lätt att förebygga fysiska 
risker dock inte de psykiska. Det gäller att man i alla fall får stöttning från chefen, så att denne 
inte tycker att det man rapporterar är svammel”. När det gäller specifikt olycksfall nämndes 
utsläpp, arbete med maskiner, drunkningstillbud samt självmord “Suicid, därför att det är den 
största anledningen till dödliga olycksfall i vår kommun. Detta är i högsta grad ett 
folkhälsoproblem som bör sammankopplas med hög grad av psykisk ohälsa hos unga samt 
hög arbetslöshet.”. 

 
NOSACQ-50 

Det totala medelvärdet för alla sju dimensioner och alla anställda som deltog i 
undersökningen (N=79) var 3,47. Resultatet visar även på medelvärden över 3,0 inom 
respektive dimension när det gäller alla anställda inom alla förvaltningar med lägsta värdet 
3,26 i dimension 2 (ledningens säkerhetsbemyndigande) och högsta värdet 3,63, i dimension 
4 (säkerhetsengagemang i arbetsgruppen) (Figur 4).  
 

 
Figur 4. Totala medelvärden för varje dimension (både chefer och medarbetare). 
 
I Figur 5 visas skillnaderna mellan chefers och medarbetares totala medelvärden inom varje 
dimension samt att det fanns en statistisk skillnad mellan medarbetares och chefers svar. Ett 
oberoende t-test (p<0,05) visade signifikanta skillnader mellan medarbetare och ledning i 
dimension 1 (ledningens säkerhetsprioritering engagemang och kompetens), t77=-2,878,p=, 
005, och dimension 2 (ledningens säkerhetsbemyndigande), t77=-3,246, p=, 002, samt i 
dimension 3 (ledningens säkerhetsrättvisa), t77=-1,836, p=, 007, ett nästan signifikant resultat. 
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Figur 5. Medelvärden för chefer respektive medarbetare inom varje dimension. 
 
I figur 6 visas medelvärden inom varje förvaltning inom respektive dimension där Fastighets-
och gatukontoret uppvisade lägsta medelvärdet, 2,98, inom dimension 1 (ledningens 
säkerhetsprioritering, engagemang och kompetens), medan Kultur och fritid uppvisade högsta 
medelvärdet, 3,77, i dimension 3 (ledningens säkerhetsrättvisa). Förvaltningarna var för små 
med hänsyn till antalet svar (enbart medarbetare) för att möjliggöra en undersökning av 
signifikansen förvaltningar emellan. Det var ej heller någon signifikant skillnad i svaren 
åldersgrupperna emellan (ålder 0-49, ålder 50-99). 
 

Figur 6. Medelvärden för varje förvaltning inom respektive dimenson. 
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Bortfall 

Den totala svarsfrekvensen var 21% (N=102), varav 16% (N=79) besvarade hela enkäten 
inklusive NOSACQ-50. Av cheferna var det 25% som valde att besvara del 2 av enkäten 
(N=31) och av medarbetare 13% (N=48). Tabell 4 visar totala svarsfrekvensen för 
tilläggsfrågorna (Bilaga 2) i respektive förvaltning, där Socialförvaltningen hade högst 
svarsfrekvens (42%) och Teknik och gata lägst (9%). 
 
Tabell 4 
Svarsfrekvens för hela populationen i respektive förvaltning i antal och procent, tilläggsfrågor.  

 
Tabell 5 visar svarsfrekvensen för hela populationen (N=79), som besvarade NOSACQ-50 
enkäten (Bilaga 1). Även här var högst svarsfrekvens inom Socialförvaltningen (32%), medan 
Kultur och fritid samt Teknik och gata hade lägst (11%). 
 
Tabell 5 
Svarsfrekvens för hela populationen i antal och procent (NOSACQ-50). 

 

Bortfallsanalys. 

Den låga svarsfrekvensen kan bero på tidsbrist med hänsyn till att enkäten var väldigt 
omfattande, med många frågor, som krävde mycket tid och eftertanke. En annan faktor kan 
vara att det ofta finns enkätundersökningar i omlopp inom kommunen, som de anställda måste 
ta sig tid att svara på. En tredje faktor kan också vara att många i urvalet inte hade tillgång till 
sin e-post på arbetet om de exempelvis inte hade kontorsarbete, där de kan få tillgång till 
kommunens e-post varje dag. Enkäten bestod också av två sidor, vilket innebär att efter första 
sidan kom NOSACQ-50 enkäten. Några kan ha missat den trots informationen om denna. För 
cheferna var svarsfrekvensen högre (Tabell 3) än för medarbetarna, vilket kan bero på att 
ledningen kan ha ett större intresse för säkerhet inom kommunen. I övrigt är det svårt att göra 
någon bortfallsanalys utifrån respektive förvaltning, då det var ojämna antal utskick per 
förvaltning. Övriga bakgrundsvariabler såsom kön och ålder gick ej att använda, då samtliga 
mottagare var anonyma och det inte var möjligt att ta reda på åldersgrupper eller kön hos de 
som ej hade medverkat. Eftersom respondenterna var anonyma även för författaren fanns inte 
heller möjligheten att göra en kvalitativ analys genom att kontakta de som valde att inte svara 
på enkäten.  

Förvaltning Nettopopulation Svarsfrekvens Svarsfrekvens 
i % 

Barn och utbildning 185 21 11 
Kultur och fritid 22 11 50 
Fastighet och service 50 14 28 
Teknik och gata 26 9 35 
Social 199 24 12 
Totalt 482 79  

Förvaltning Nettopopulation Svarsfrekvens Svarsfrekvens i % 
Barn och utbildning 185 30 16 
Kultur och Fritid 22 11 50 
Fastighet och service 50 18 50 
Teknik och gata 26 11 42 
Social 199 32 16 
Totalt 482 102  
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Diskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur risker uppfattas bland de anställda i Piteå 
kommun och huruvida de kan identifiera risker, som ej finns omnämnda i kommunens 
handlingsplan för säkerhetsarbetet. Fokus låg även på att få en överblick av det rådande 
säkerhetsklimatet bland de anställda inom förvaltningarna i kommunen för att säkerställa att 
Piteå kommuns säkerhetspolicy samt riktlinjer för säkerhetsarbetet efterföljs 

 
Säkerhetsklimatet som helhet 

De anställda inom kommunen hade en gemensam positiv uppfattning av policys, procedurer 
samt praktiskt säkerhetsarbete inom alla förvaltningar, vilket besvarar den första 
forskningsfrågan och innebär att Piteå kommun har ett starkt säkerhetsklimat. Resultaten från 
NOSACQ-50 tydde på väldigt höga resultat (>3,30) för medarbetare i jämförelse med vad 
resultaten brukar vara enligt NOSACQs egen databas (P. Kines, personlig kommunikation, 25 
april, 2012). Ofta blir det en betydligt större skillnad i resultat mellan medarbetare och 
ledning. Inom Piteå kommun fanns dock en signifikant skillnad bara inom dimensionerna 1 
(gruppmedlemmarnas delade perceptioner av ledningens säkerhetsprioritering, engagemang 
och kompetens) och 2 (ledningens säkerhetsuppmuntran) samt en nästan signifikant skillnad i 
dimension 3 (ledningens säkerhetsrättvisa) (Figur 5). Med andra ord var medarbetarna och 
ledningen ganska ense i sin skattning, bortsett från de delar som rörde ledningen. En 
förklaring till att det är en aning lägre siffror för medarbetare kan hittas i respondenternas 
kommentarer, där några antydde att deras rapportering eller åsikter inte värderas särskilt högt 
av ledningen. Resultatet för dimension 2 (ledningens säkerhetsuppmuntran) hade i övrigt ett 
ganska bra värde överlag och indikerar därmed enbart ett mindre behov av förbättring. 
Uppfattningen om ledningens inställning till säkerhet är enligt Zohar (1980) en viktig 
beståndsdel i säkerhetsklimatet. Inom Fastighets- och gatukontoret var värdet ganska lågt i 
dimension 2 (Figur 6) (Fråga 12, Bilaga 3), vilket tyder på att en förbättring bör ske.  
 

Om målet är att få hela organisationen att tillämpa ett bra säkerhetsbeteende är det viktigt att 
alla gruppmedlemmar känner att det egna beteendet spelar roll och att individen upplever att 
vederbörande har inflytande (Geller, 1990, refererad i Enander, 2005). Det finns en risk att 
säkerhetsåtgärder i form av handlingsplaner och policys enbart mottas av dem, som redan är 
engagerade och vidtar konkreta åtgärder. Frågan är hur organisationen får med alla. Geller 
(1990, refererad i Enander, 2005) menar på att det är fullt möjligt att engagera alla, men 
förutsättningen är, som ovan nämnts, att alla känner sig involverade. Med hänsyn taget till att 
ett bra säkerhetsklimat dessutom bygger på de anställdas gemensamma uppfattningar (Törner, 
2010; Törner m. fl., 2008) torde det betyda att det är viktigt att alla i hela organisationen 
upplever sig sedda och hörda. Schneider (refererad i Törner, 2010) menar dock att det är 
viktigt att särskilja klimat från inre emotionella upplevelser. Beteendet i en organisation beror 
på hur de anställda har tolkat omgivningen perceptuellt och beter sig utifrån vad som är 
förväntat av dem, utan emotionella värderingar. Även om säkerhetsklimatet var bra överlag 
bör det noteras att i en av förvaltningarna uppfattade de anställda ledningens 
säkerhetsuppmuntran som bristfällig. Målet är inte att alla ska vara nöjda och glada i en 
organisation, men däremot bör alla ha en likartad uppfattning av organisationen och 
säkerhetsarbetets skick (Wiegmann m. fl., 2004). Detta antyder vilken viktig roll ledningen 
har, då perceptionerna av klimatet bygger på hur chefer och övriga medarbetare agerar 
(Guldenmund, 2010). 
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Kommunens säkerhetsarbete och uppsatta mål 

Majoriteten av respondenterna angav att de kände till kommunens handlingsplan, men att 
detta bara gällde delar av den eller att kännedomen var begränsad. Nästan hälften angav att de 
ej hade tagit del av den. Det innebär att, i princip, samtliga respondenter egentligen inte 
verkade ha någon vidare insyn i kommunens handlingsplan, vilket torde påverka kommunens 
styrning som helhet. Att arbeta med målstyrning är poängen med LSO (2003:778) och innebär 
att hela organisationen skall vara medveten om vilka mål som gäller. Detta är även Piteå 
kommuns egen önskan, som anges i riktlinjerna för säkerhetsarbetet (Riktlinjer för 
säkerhetsarbetet i Piteå kommun, 2011). Enligt Sennevald (2011) kännetecknas en bra 
säkerhetsorganisation av att alla medlemmar i organisationen strävar mot samma mål, dvs. 
organisationens mål, vilket lägger en viss vikt på att de anställda åtminstone bör ha en inblick 
i kommunens målsättning när det gäller säkerhetsarbetet i stort. Med hänsyn till att en stor 
andel av respondenterna inte visste var de kunde ta del av handlingarna tyder detta på brister i 
säkerhetsorganisationen gällande tydlighet och kommunikation nedåt i hierarkin, vilket kan 
bero på att organisationen, i sig, är oerhört komplex med spridd ansvarsfördelning och många 
led (Sennevald, 2011). Ett bra säkerhetsklimat inom organisationen är främst ledningens 
ansvar (Zohar, 1980; Törner, 2010) och därför bör de säkerhetsansvariga ha nära kontakt med 
ledningen för att uppnå ett bra säkerhetsklimat (Sennevald 2011), vilket även placerar 
säkerhetsansvaret högre upp i hierarkin. För att detta skall fungera har de säkerhetsansvariga, 
i sin tur, ett ledaransvar genom att de också måste förse den övriga organisationen med 
målsättningar och direktiv. De bör därför inte ha för många anställda under sig för att detta 
skall fungera. Detta innebär för kommunen att det möjligtvis behövs tydligare delegering av 
säkerhet inom förvaltningarna. Det kan vara svårt att implementera vissa direktiv som 
kommer från yttersta ledningen och en förutsättning för att implementera ett 
säkerhetsbeteende är att de anställda inom exempelvis en viss förvaltning, känner samhörighet 
med den som utfärdar direktivet (Geller, 1990, refererad i Enander, 2005). I organisationer 
såsom en kommun är det ganska långt till yttersta ledningen och samhörighetskänslan är 
förmodligen inte alltför stark.  
 

Riskperception 
Trots att respondenterna inte var alltför medvetna om handlingsplanens innehåll och riktlinjer 
upplevde majoriteten av dem ändå att de följde målsättningarna i policyn för säkerhetsarbetet 
när de fick ta del av innehållet. En av punkterna behandlar bland annat ansvar inom det egna 
verksamhetsområdet, där det är viktigt att integrera säkerhetstänkandet med det dagliga 
arbetet (Policy för säkerhetsarbetet, 2011). Här råder dock en viss diskrepans med hänsyn till 
att vissa deltagare valde att kommentera själva studien med att de inte arbetar med säkerhet 
uttalat eller att det var svårt att besvara enkäten, då de inte kunde se någon relevans för sin 
egen arbetsplats. Detta återspeglas även i riskuppfattningen, där vissa menade att det inte 
existerar risker på deras arbetsplats eller att de inte var medvetna om vilka risker som finns. 
Denna typ av svar tyder förmodligen på att respondenternas subjektiva uppfattning av 
begreppet risk bygger på erfarenhet, dvs. har de anställda inte varit med om något som de 
definierar som en risk tenderar de också att underskatta de rådande riskerna i organisationen 
(Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 2003). Anledningen till att respondenterna inte fick begreppet risk 
identifierat i undersökningen beror delvis på att det inte finns en objektiv betydelse av 
begreppet (Sjöberg & Thedéen, 2003), men också för att få en insyn i hur de anställda själva 
tänker kring begreppet. På grund av att den subjektiva uppfattningen oftast handlar om 
förväntan om att något skall inträffa och främst bygger på erfarenhet är det sannolikt att de 
anställda inte hade någon konkret verklighet att bygga denna kunskap på om de aldrig har 
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varit med om olyckor, tillbud eller hot (Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 2003). Hur de anställdas 
uppfattning om risk och säkerhet kan påverka kommunens långsiktiga säkerhetsarbete kan 
vara beroende av att de anställda kan identifiera risker inom sin verksamhet. Anser de att 
risker inte förefaller existera i nuläget följer ofta uppfattningen att det inte heller kommer att 
göra det i framtiden, eftersom de är ovanliga inom deras verksamhet (Weinstein, 1993; 1994). 
Här är begreppet ”syns det inte, finns det inte” ytterst relevant, dvs. om anställda uppfattar att 
risker i deras arbetsmiljö är obetydliga blir följden att vissa risker tenderar att underskattas 
eller falla mellan stolarna (Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 2003). Vikten av riskperception har 
även att göra med säkerhetsmedvetande som, i sin tur, kan vara viktigt för ett säkert beteende, 
dock är det svårare för organisationen att påverka beteendet gällande vardagliga risker inom 
verksamheterna (Sjöberg, 1994, refererad i Enander & Johansson, 1999).  

 
En viktig faktor som påverkar riskperceptionen eller uppfattningen om att risker inte existerar 
kan vara acceptans. Drottz-Sjöberg och Sjöberg (2003) menar att vissa arbetsgrupper, som är i 
riskzonen för hot och våld tenderar att acceptera risker som en del av sitt arbete. Denna 
undersökning tyder dock på det motsatta, då majoriteten av riskerna som identifierades 
handlar specifikt om hot- och våldssituationer inom Socialtjänsten och Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Detta är även vad de flesta anställda ansåg saknas i handlingsplanen 
(det anges dock i Riktlinjerna för säkerhetsarbetet i Piteå kommun). En klar majoritet valde 
att rapportera risker (Bilaga 3, Tabell 7) om de upptäcks, men några få valde att inte göra det, 
eftersom de förlitade sig på att någon annan skulle göra det eller för att de upplevde att de ej 
fick någon respons. Med hänsyn taget till att säkerhetsklimatet överlag verkar vara starkt 
inom organisationen beror detta mest troligt inte på likgiltighet, utan på att de anställda helt 
enkelt litar på att andra kommer att reagera (Institution for safe medication practicies, 2012), 
vilket oftast kan hänga ihop med en diffus ansvarsfördelning. Även om det är viktigt med 
tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning gällande säkerhet (Sennevald, 2011) kräver bra 
säkerhetsklimat eller säkerhetskultur överlag att var och en tar sitt ansvar och att de anställda 
inte förlitar sig på varandra, utan var och en ska vara engagerad och rapportera risker och 
tillbud (Institution for safe medication practicies, 2012). Det kan också röra sig om att de som 
inte kan identifiera risker inte är engagerade i säkerhetsarbetet inom organisationen och därför 
har en annan uppfattning. Resultatet av NOSACQ-50 visar dock i dimension 4, 5 och 6 på 
väldigt höga medelvärden (Figur 5) när det gäller arbetsgruppens upplevelse av sitt eget 
engagemang i säkerhet, vilket även rapporterandekulturen tyder på. En förutsättning för en 
fortsatt bra rapporterandekultur är att få de anställda att inse vikten av deras agerande och 
beslut (Geller, 1990, refererad i Enander, 2005) och därmed kanske förhindra ett ”bystander 
apathy”-beteende (Institution for safe medication practices, 2012).  
 

Förslag på framtida åtgärder för Piteå kommun 
Resultaten tyder på ett starkt säkerhetsklimat överlag i kommunen, enligt NOSACQ-50. 
Däremot tyder de öppna frågorna gällande kommunens målstyrning samt de anställdas 
riskuppfattning på en viss diskrepans. Väldigt många angav att de inte har någon insyn 
gällande innehållet i handlingsplanerna eller säkerhetspolicyn. Ett upprätthållande och en 
fortsatt positiv utveckling av säkerhetsklimatet kan förslagsvis ske genom att uppmuntra 
personalen till större engagemang och få dem att känna sig värdefulla genom att de får vara 
mer delaktiga vid exempelvis nästa revidering av handlingsplanen och policyn för 
säkerhetsarbete. Då några upplevde att de inte fick någon respons av kommunen samt att det 
saknas vissa viktiga delar i handlingsplanen kan det vara en god idé att engagera de anställda 
om målet är att även de skall ha en god insyn i handlingarna. Ett större engagemang kan också 
komma att påverka deras säkerhetsbeteende åt rätt håll genom att ju fler engagerade det finns 
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det desto svårare blir det för andra att avvika från gruppens beteende (Geller, 1990, refererad i 
Enander, 2005). Med hänsyn till att medarbetarna inte riktigt hade lika höga värden gällande 
ledningens säkerhetsengagemang är det något som kan vara värt att reflektera över och kanske 
arbeta hårdare enligt ”säkerhet börjar med mig”-principen (Institution for safe medication 
practices, 2012). 

 
Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menas att det inte finns okontrollerade tillfälliga fel som stör och att datan 
därmed är framtagen på ett tillförlitligt sätt. Inom kvantitativa studier innebär reliabilitet att 
undersökningen är möjlig att upprepa med samma utfall. NOSACQ-50 är sedan tidigare testat 
med bekräftad reabilitet (Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2012). I detta 
examensarbete utfördes ett Cronbach’s alpha test, vilket är ett vanligt homogenitetsmått som 
anger i vilken utsträckning de testade itemen korrelerar, det vill säga den interna konsistensen. 
Ett Cronbach’s alpha över 0,7 anses som godkänt (Howitt & Cramer, 2008). Tabell 6 visar att 
Cronbach’s alpha ligger över 0,7 inom alla dimensioner för både chefer och medarbetare, 
vilket tyder på att enkätinstrumentet har gett ett tillförlitligt resultat.  
 
Tabell 6 
Cronbach’s alpha för Chefer och medarbetare inom varje dimension. 

 
 
Denison (1996) beskriver att definitionen av klimat handlar om hur en social omgivning 
uppfattas av medlemmarna i organisationen (deras samlade perceptioner) och att en 
särskiljning mellan kultur och klimat är relevant att göra inför en studie. Dension (1996) 
menar vidare att klimat främst har hört till den positivistiska skolan och har således också 
mätts kvantitativt, medan studerande av kultur istället kräver kvalitativa metoder med hänsyn 
till aspekterna av de unika sociala konstruktionerna. Det är dock irrelevant att separera de två 
olika fenomenen enbart med utgångspunkt i metod, då de tenderar att överlappa varandra i 
vissa studier, eftersom säkerhetsklimat anses utgöra en del av säkerhetskulturen. I detta fall 
rör det sig om en stor organisation med många anställda och för att få en generell överblick av 
säkerhetsnivån i organisationen bedömdes kvantitativ metod som den mest lämpliga metoden 
att utgå från. Alla respondenter fick samma information om studien, dess syfte och att studien 
utfördes på uppdrag av kommunen, vilket kan ha bidragit till att de anställdas svar har 
påverkats av denna medvetenhet. Risken att få vad respondenten anser vara önskvärda svar 
kan vara svår att undvika, men alla som valde att delta utlovades fullständig anonymitet och 
deras medverkan går inte att spåra. Författarens förförståelse kan ha utgjort ett validitetshot 
och därför fick samtliga respondenter definiera riskkällor utifrån sin egen erfarenhet och 
verksamhet, vilket sedan kunde kopplas till aktuella teorier om risk och riskperception samt 
kommunens handlingsplan och policy för säkerhetsarbete. Att respondenterna var spridda 
över alla förvaltningar bör öka validiteten med hänsyn till att det genererar variationer i 
riskuppfattning inom kommunen, vilket också kan bidra till att få en bra uppfattning om 
verksamheterna har några gemensamma tolkningar av säkerhet och risk.  

Cronbach’s alpha för varje dimension             

 Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Dim5 Dim6 Dim7 

Medarbetare N=48 0,83 0,78 0,80 0,72 0,73 0,85 0,77 

Chefer N= 31 0,84 0,79 0,73 0,71 0,78 0,91 0,81 
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Extern validitet. 
Avsikten med detta arbete var att samla in data från respondenternas samlade uppfattningar av 
säkerhetsarbetet inom sin verksamhet för att kunna få en uppfattning om säkerhetsklimatet 
och säkerhetsnivån inom kommunen. Urvalet skedde genom att var tionde anställd valdes ut 
och fick förfrågan om att delta i studien. Respondenter med ledande befattning fick dock 
utgöra en egen population, där alla fick erbjudande att delta i studien. De som valde att delta i 
studien kan förstås vara de som har intresse av säkerhet, vilket kan innebära att studien inte 
nödvändigtvis representerar alla anställdas tolkning av säkerhetsarbetet inom Piteå kommun. 
En annan faktor som kan påverka generaliseringen till hela populationen (anställda inom 
kommunen) är låg svarsfrekvens. Svarsfrekvensen är dock viktigare när studiens syfte är att 
mäta effekter eller generalisera resultatet till en större population, dock mindre viktigt om 
syftet är, som i detta fall, att få en översikt (Instructional assesement resources [IAR], 2012). 

 
Intern validitet. 

NOSACQ-50 har tidigare testats med bekräftad reliabilitet och validitet, dock främst inom 
industri och på arbeten som oftast rör människa-teknik interaktion. Detta kan förstås ha 
påverkat validiteten i just detta specifika arbete, då vissa av frågorna kan ha varit svåra att 
besvara för respondenterna. De fick dock utgå från sin subjektiva uppfattning av vad risk är 
och enkäten innehöll ej några tekniskt riktade frågor, vilket möjliggör ett bredare 
riskperspektiv utifrån exempelvis hot- och våldssituationer. Kommentarerna beträffande 
enkäten rörde främst de anställdas uppfattning om att det inte finns risker på deras 
arbetsplats/verksamhet samt att enkäten var svår att besvara med deras arbetsplats/verksamhet 
i åtanke. Enkäten skulle således kunna förbättras eller snarare anpassas en aning för utredning 
av säkerhetsklimat inom fler branscher än där säkerhet uppfattas som ett legitimt område. 

 
Begreppsvaliditet. 

De teoretiska begrepp som ingick rörde sig om risk samt säkerhet. Dessa begrepp har olika 
betydelse för olika människor och är öppna för tolkning, utan en specifik definition. I syfte att 
öka validiteten fick respondenterna själva möjligheten att definiera begreppet risk genom att 
ange riskkällor inom sin egen verksamhet. För att säkerställa begreppsvaliditeten ytterligare 
har författaren gjort en egen definition av begreppet säkerhetsklimat för att möjliggöra en 
likartad uppfattning om begreppets innebörd för alla respondenter innan de fyllde i enkäten. 
Definitionen härrör ur den teoretiska referensramen och tidigare forskning inom området. 
Respondenterna fick ta del av denna definition i instruktionerna till enkäten samt i 
informationsmailet i syfte om att få en förförståelse av säkerhetsklimat för att sedan kunna 
besvara enkäten med denna i åtanke.  

 
Forskningsetiska överväganden  

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska kriterier (Vetenskapsrådet, 2012), vilket 
innebär att samtliga deltagare fick information via e-post och på webbenkäten om studiens 
syfte och uppdragsgivare. Samtliga respondenter försäkrades även om full anonymitet och 
inte ens författaren kan koppla respondenterna till respektive enkät, då respondenternas svar 
kodades och går ej att spåra till några specifika individer och därmed antas också att 
respondenterna upplevde sig som anonyma. Enkäten fick användas under förutsättning att 
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forskarna bakom enkäten fick ta del av rådatan, som sedan kommer att användas i NOSACQ-
50 databasen för framtida forskning, vilket, i sin tur, även möjliggjorde en jämförelse med 
tidigare data för detta arbete. Försökspersonerna informerades ej om att rådatan kommer att 
sparas och jämföras, eftersom det inte ansågs ha någon inverkan på deras anonymitet. 
 

Förslag till framtida forskning 
Då arbetet visar på en viss diskrepans mellan NOSACQ-50 och de frågor de anställda har fått 
besvara öppet (främst gällande fysisk och psykisk arbetsmiljö) vore det kanske bra att följa 
upp med en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön eller en SAM-undersökning. 
Vidare kanske NOSACQ-50 skulle tjäna på att anpassas till arbetsplatser, som inte innefattar 
människa-teknik interaktion. Säkerhetsarbete och säkerhetsklimat överlag är av vikt inom alla 
organisationer och dålig psykisk arbetsmiljö är också en risk och därmed även en 
säkerhetsfråga.  
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Bilaga 1  

NOSACQ-50 (enkät del 2)  
                                                                                                                         

 
 
 

Nordiskt frågeformulär om 
säkerhetsklimat på arbetsplatsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med detta frågeformulär är att få din uppfattning om säkerheten på den här 
arbetsplatsen. Dina svar kommer att bearbetas med hjälp av dator och kommer att 

behandlas konfidentiellt. Inga resultat avseende enskilda personer kommer att 
presenteras. Även om vi önskar att du besvarar varje fråga så har du rätt att avstå 
från att besvara såväl vissa frågor som grupper av frågor eller hela frågeformuläret 

 
 

Jag har läst inledningen till frågeformuläret och samtycker till att fylla i 
formuläret enligt de förutsättningar som beskrivs         Ja 

 
 
 
 
Frågeformuläret är utvecklat av en nordisk arbetsgrupp av arbetsmiljöforskare, med 

finansiellt stöd från Nordiska Ministerrådet 
	  

 



  

 

 
 

 I följande avsnitt anger du hur du uppfattar att chefer och arbetsledare på 
den här arbetsplatsen hanterar säkerhet. Var god att svara på var och en av 

frågorna även om några av dem kan verka mycket lika. 
 

  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
helt 

  Ange endast ett svarsalternativ för varje fråga 
1. Ledningen uppmuntrar medarbetarna 

här att arbeta enligt säkerhetsreglerna - 
också när tidsschemat är pressat 

    

      
2. Ledningen ser till att alla får den 

nödvändiga informationen om säkerhet     

      
3. Ledningen ser åt ett annat håll när 

någon slarvar med säkerheten     

      
4. Ledningen sätter säkerhet före 

produktion     

      
5. Ledningen accepterar att medarbetarna 

här tar risker i arbetet när tidsschemat 
är pressat 

    

      
6. Vi som arbetar här har förtroende för 

ledningens förmåga att hantera 
säkerhet 

    

      
7. Ledningen ser till att säkerhetsproblem 

som upptäcks vid inspektioner 
korrigeras omedelbart 

    

      
8. När en risk upptäcks ignoreras den av 

ledningen     

      
9. Ledningen saknar förmåga att hantera 

säkerheten på ett bra sätt     

  



  

 

 Var god att svara på var och en av frågorna även om några av dem kan verka 
mycket lika 

 
  Stämmer 

inte alls 
Stämmer 

inte så bra 
Stämmer 

delvis 
Stämmer 

helt 
  Ange endast ett svarsalternativ för varje fråga 

10. Ledningen försöker utforma 
säkerhetsrutiner som är meningsfulla 
och som verkligen fungerar 

    

      
11. Ledningen ser till att var och en kan 

påverka säkerheten i sitt arbete     

      
12. Ledningen uppmuntrar medarbetarna 

här att delta i beslut som påverkar 
deras säkerhet 

    

      
13. Ledningen tar aldrig hänsyn till 

medarbetarnas förslag rörande 
säkerhet här 

    

      
14. Ledningen eftersträvar att alla på 

arbetsplatsen ska ha hög kompetens 
om säkerhet och risker 

    

      
15. Ledningen frågar aldrig efter 

medarbetarnas åsikter innan den fattar 
beslut som rör säkerhet 

    

      
16. Ledningen gör medarbetarna här 

delaktiga i beslut som rör säkerhet     

      
      
17. Ledningen samlar in tillförlitlig 

information vid utredning av olyckor     

      
18. Rädsla för negativa konsekvenser från 

ledningen avskräcker medarbetarna 
här från att rapportera olyckstillbud 

    

      
19. Ledningen lyssnar noga på alla som 

har varit inblandade i en 
olyckshändelse 

    

 
 

 
 
 
 



  

 

Var god att svara på var och en av frågorna även om några av dem kan verka 
mycket lika 

 
  Stämmer 

inte alls 
Stämmer 

inte så bra 
Stämmer 

delvis 
Stämmer 

helt 
  Ange endast ett svarsalternativ för varje fråga 

20. 
 

Ledningen söker orsaker, inte skyldiga 
personer, när en olycka inträffar     

      
21. Ledningen lägger alltid skulden för 

olyckor på de anställda     

      
22. Ledningen behandlar medarbetare 

som är inblandade i en olycka här 
rättvist 

    

      
      
      

 
I följande avsnitt anger du hur du uppfattar att personalen på den här 

arbetsplatsen hanterar säkerhet 
 

23. Vi som arbetar här anstränger oss 
verkligen tillsammans för att uppnå en 
hög säkerhetsnivå 

    

      
24. Vi som arbetar här tar gemensamt 

ansvar för att det alltid är ordning och 
reda på arbetsplatsen 

    

      
25. Vi som arbetar här bryr oss inte om 

varandras säkerhet     

      
26. Vi som arbetar här undviker att ta itu 

med risker som upptäcks     

      
27. Vi som arbetar här hjälper varandra att 

arbeta säkert     

      
28. Vi som arbetar här tar inget ansvar för 

varandras säkerhet     

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

Var god att svara på var och en av frågorna även om några av dem kan verka 
mycket lika 

 
  Stämmer 

inte alls 
Stämmer 

inte så bra 
Stämmer 

delvis 
Stämmer 

helt 
  Ange endast ett svarsalternativ för varje fråga 

29. Vi som arbetar här ser risker som 
oundvikliga     

      
30. Vi som arbetar här anser att mindre 

olyckor är en normal del av det dagliga 
arbetet 

    

      
31. Vi som arbetar här accepterar riskfyllt 

beteende, så länge inga olyckor sker     

      
32. Vi som arbetar här överträder 

säkerhetsregler för att få arbetet färdigt 
i tid 

    

      
33. Vi som arbetar här accepterar aldrig 

risktagande ens när tidsschemat är 
pressat 

    

      
34. Vi som arbetar här anser att vårt 

arbete är olämpligt för "fegisar" 
    

      
35. Vi som arbetar här accepterar att våra 

arbetskamrater tar risker i arbetet 
    

      
      
      
      
36. Vi som arbetar här försöker finna en 

lösning om någon påpekar ett 
säkerhetsproblem 

    

      
37. Vi som arbetar här känner oss säkra 

när vi arbetar tillsammans 
    

      
38. Vi som arbetar här har stor tilltro till 

varandras förmåga att tillförsäkra 
säkerhet 

    

 
 
 
 
 
 
 



  

 

Var god att svara på var och en av frågorna även om några av dem kan verka mycket 
lika 

  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
helt 

  Ange endast ett svarsalternativ för varje fråga 
39. Vi som arbetar här lär av våra 

erfarenheter för att förebygga olyckor     

      
40. Vi som arbetar här tar varandras 

synpunkter och förslag rörande 
säkerhet på allvar 

    

      
41. Vi som arbetar här talar sällan om 

säkerhet     

      
42. Vi som arbetar här diskuterar alltid 

säkerhetsfrågor när sådana frågor 
dyker upp 

    

      
43. Vi som arbetar här kan tala fritt och 

öppet om säkerhet     

      
      
44. Vi som arbetar här anser att ett bra 

skyddsombud spelar en viktig roll för att 
förebygga olyckor 

    

      
45. Vi som arbetar här anser att 

skyddsronder inte påverkar säkerheten 
    

      
46. Vi som arbetar här anser att 

säkerhetsutbildning är bra för att 
förebygga olyckor 

    

      
47. Vi som arbetar här anser att 

säkerhetshänsyn på ett tidigt stadium i 
planeringen är meningslös 

    

      
48. Vi som arbetar här anser att 

skyddsronder hjälper till att upptäcka 
allvarliga risker 

    

      
49. Vi som arbetar här anser att 

säkerhetsutbildning är meningslös 
    

      
50. Vi som arbetar här anser det viktigt att 

det finns tydliga säkerhetsmål     

 
 
 



  

 

Om du önskar utveckla några av dina svar, eller om du har kommentarer beträffande 
studien, ber vi dig skriva dem här. 
 
Kommentarer: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
J  Tack för att du fyllt i formuläret.  

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
International Research  
Institute of Stavanger 

  

 

 
Nordiska ministerrådet 

	  
 
 
 
  



 

 

Bilaga 2  

Tilläggsfrågor (enkät del 1) 
 
INFORMATION (Vänligen läs innan du börjar!) 
Dina svar kommer att bearbetas med hjälp av dator och behandlas anonymt. Inga resultat 
avseende enskilda personer kommer att presenteras. 
 
Studien: 
Jag heter Jovana Klepic och studerar master i psykologi med inriktning säkerhet vid Luleå tekniska 
universitet. Detta frågeformulär är en del av mitt examensarbete. Syftet med arbetet är att undersöka 
säkerhetsklimatet inom kommunens största förvaltningar. Säkerhetsklimat innebär vilken gemensam 
uppfattning du och dina kollegor har av hur säkerhet behandlas inom er verksamhet.  
  
Har du har några frågor är du välkommen att kontakta mig på telefonnummer: xxx-xxx xx xx 
 
Vänligen 
Jovana Klepic 
 

 
  
Hur du besvarar frågorna: 

• Vissa frågor är av positiv, respektive negativ karaktär, vänligen läs frågorna noggrant innan du 
anger ditt svar.  

• Svara på var och en av frågorna även om några av dem är lika.  
• Det är endast möjligt att markera ett alternativ per fråga.  
• På frågorna som innehåller en textruta är det meningen att du ska fylla i ett svar själv. 
• Formuläret består av 2 sidor och totalt 62 frågor. När du är klar med sida ett (13 frågor) klickar 

du på knappen Nästa >> för att gå vidare till sida 2. 
• Det är viktigt att du svarar på alla frågor! 

Tack på förhand! 
 

Följande avsnitt behandlar bakgrundsinformation. 
 
1. Ditt födelseår 

  
 
2. Är du?  

  Man 

  Kvinna 
 
3. Har du en arbetsledande befattning, t.ex. chef, 
arbetsledare?  

  Ja 

  Nej 



 

 

Om Ja, Vilken? 

  
 
4. Vilken förvaltning arbetar du inom?  

  Barn och utbildningsförvaltningen 

  Socialförvaltningen 

  Kultur Fritid 

  Fastighets- och servicekontoret 

  Teknik- och gatukontoret 
 
5. Hur länge har du arbetat inom kommunen? 

  

Följande avsnitt behandlar kommunens säkerhetsarbete: 
 
6. Känner du till kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot 
olyckor samt kommunens policy för säkerhetsarbete?  

  Ja 

  Nej 
Kommentar: 

  
 
7. Känner du till var du kan ta del av dessa handlingar?  

  Ja 

  Nej 
Kommentar: 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Enligt Piteå kommuns policy för säkerhetsarbetet skall kommunen aktivt och systematiskt förebygga 
och begränsa risker och undanröja hot. Enligt riktlinjer för säkerhetsarbetet inom  
Piteå kommun har all personal ett ansvar för ökad säkerhet inom sitt verksamhetsområde och 
säkerhetsarbetet skall bedrivas som en integrerad del i det dagliga arbetet. 
 
8. Hur upplever Du att Du uppfyller dessa mål? 

  
 
 
9. Vilka riskkällor kan du identifiera inom din verksamhet? (OBS! Utgå från din arbetsplats specifikt) 
 

  
 
 
10. Varför uppfattar du dem som viktigast? 
 

  
 
 
11. Vilka åtgärder ägnar du dig åt för att förebygga dessa risker 

  Rapporterar möjliga risker till närmaste chef 

  Rapporterar möjliga risker till säkerhetsombud 

  Pratar om risker med mina kollegor 

  Tar upp möjliga risker på APT 

  Inga 

  Annat: 

  
 



 

 

 
 
 
12. Händer det att du ibland upptäcker risker men väljer att inte rapportera till någon?  
 

  Ja 

  Nej 
Om Ja, Varför? 
 

  
 
 
Enligt kommunens nuvarande handlingsprogram (under revidering) för förebyggande verksamhet till 
skydd mot olyckor är kommunens prioriterade områden: Fallolyckor, vägtrafikolyckor och bränder med 
fokusområden som: äldre/barn, personbil/oskyddade trafikanter samt Bostad/skola/träindustri. 
 
13. Upplever du att något viktigt prioriteringsområde eller fokusområde saknas i handlingsplanen? 
 

  Ja 

  Nej 
Om Ja, Vilken/Vilka? 

  
 
 
 
  



 

 

Bilaga 3  

Svarsfrekvens tilläggsfrågor 
 
Tabell 1 

 
Tabell 2 

 
Tabell 3 

 
Tabell 4 

 
Tabell 5 

 
 
 
 
 

2. Är du? Antal Procent 
Man 31 30,4 
Kvinna 69 67,6 
Total 100 98 
Missing 2 2 
Total 102 100 

3. Har du en arbetsledande 
befattning? 

Antal Procent 

Ja 40 39,2 
Nej 62 60,8 
Total 102 100 

4. Vilken förvaltning arbetar du 
inom? 

Antal Procent 

Barn och fritid 30 39,4 
Social 32 31,4 
Kultur och fritid 11 10,8 
Fastighet och service 18 17,6 
Teknik och gata 11 10,8 
Total 102 100 

6. Känner du till kommunens 
handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet till skydd 
mot olyckor samt kommunens 
policy för säkerhetsarbete? 

Antal Procent 

Ja 57 55,9 
Nej 45 44,1 
Total 102 100 

7. Känner du till var du kan ta del 
av dessa handlingar? 

Antal Procent 

Ja 60 58,8 
Nej 42 41,2 
Total 102 100 



 

 

Tabell 6 

 
Tabell 7 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

11.  Vilka åtgärder ägnar du dig åt 
för att förebygga dessa risker 

Antal Procent 

Rapporterar till närmaste chef 26 25,5 
Rapporterar till säkerhetsombud 9 8,8 
Pratar med kollegor 15 14,7 
APT 28 27,5 
Inga 5 4,9 
Total 83 81,4 
Missing 19 18,6 
Total 102 100 

12.  Händer det att du ibland 
upptäcker risker men väljer att 
inte rapportera till någon? 

Antal Procent 

Ja 11 10,8 
Nej 91 89,2 
Total 102 100 



 

 

Bilaga 4  

Svarsfrekvens NOSACQ-50 
 
Tabell 1 
Dimension 1. Ledningens säkerhetsprioritet och säkerhetsledningsförmåga 
Ledningen uppmuntrar 
medarbetarna här att arbeta 
enligt säkerhetsreglerna – också 
när tidsschemat är pressat 

Antal % 

Stämmer inte alls 2 2,5 
Stämmer inte så bra 5 6,3 
Stämmer delvis 28 35,4 
Stämmer helt 44 55,7 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 2 
Dimension 1. Ledningens säkerhetsprioritet och säkerhetsledningsförmåga 
Ledningen ser till att alla får den 
nödvändiga informationen om 
säkerhet 

Antal % 

Stämmer inte alls 3 3,8 
Stämmer inte så bra 13 16,5 
Stämmer delvis 32 40,5 
Stämmer helt 31 39,2 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 3 
Dimension 1. Ledningens säkerhetsprioritet och säkerhetsledningsförmåga 
Ledningen ser åt ett annat håll 
när någon slarvar med 
säkerheten 

Antal % 

Stämmer helt  1 1,3 
Stämmer delvis 7 8,9 
Stämmer inte så bra 27 34,2 
Stämmer inte alls 44 55,7 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 4 
Dimension 1. Ledningens säkerhetsprioritet och säkerhetsledningsförmåga 
Ledningen sätter säkerhet före 
produktion 

Antal % 

Stämmer inte alls 8 10,1 
Stämmer inte så bra 12 15,2 
Stämmer delvis 28 35,4 
Stämmer helt 31 39,2 
Total 79 100,0 
 
 
 
 



 

 

 
 
Tabell 5 
Dimension 1. Ledningens säkerhetsprioritet och säkerhetsledningsförmåga 
Ledningen accepterar att 
medarbetarna här tar risker i 
arbetet när tidsschemat är 
pressat 

Antal % 

Stämmer helt  1 1,3 
Stämmer delvis 15 19,0 
Stämmer inte så bra 21 26,6 
Stämmer inte alls 42 53,2 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 6 
Dimension 1. Ledningens säkerhetsprioritet och säkerhetsledningsförmåga 
Vi som arbetar här har 
förtroende för ledningens 
förmåga att hantera säkerhet 

Antal % 

Stämmer inte alls 3 3,8 
Stämmer inte så bra 4 5,1 
Stämmer delvis 35 44,3 
Stämmer helt 37 46,8 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 7 
Dimension 1. Ledningens säkerhetsprioritet och säkerhetsledningsförmåga 
Ledningen ser till att 
säkerhetsproblem som upptäcks 
vid inspektioner korrigeras 
omedelbart 

Antal % 

Stämmer inte alls 5 6,3 
Stämmer inte så bra 7 8,9 
Stämmer delvis 33 41,8 
Stämmer helt 34 43,0 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 8 
Dimension 1. Ledningens säkerhetsprioritet och säkerhetsledningsförmåga 
När en risk upptäcks ignoreras 
den av ledningen 

Antal % 

Stämmer helt  12 15,2 
Stämmer delvis 14 17,7 
Stämmer inte så bra 53 67,1 
Stämmer inte alls 0 0 
Total 79 100,0 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Tabell 9 
Dimension 1. Ledningens säkerhetsprioritet och säkerhetsledningsförmåga 
Ledningen saknar förmåga att 
hantera säkerheten på ett bra 
sätt 

Antal % 

Stämmer helt  1 1,3 
Stämmer delvis 10 12,7 
Stämmer inte så bra 25 31,6 
Stämmer inte alls 43 54,4 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 10 
Dimension 2. Ledningens säkerhetsbemyndigande (empowerment) 
Ledningen försöker utforma 
säkerhetsrutiner som är 
meningsfulla och som verkligen 
fungerar 

Antal % 

Stämmer inte alls 3 3,8 
Stämmer inte så bra 3 3,8 
Stämmer delvis 45 57,0 
Stämmer helt 28 35,4 
Total  79 100,0 
 
 
Tabell 11 
Dimension 2. Ledningens säkerhetsbemyndigande (empowerment) 
Ledningen ser till att var och en 
kan påverka säkerheten i sitt 
arbete 

Antal % 

Stämmer inte alls 1 1,3 
Stämmer inte så bra 5 6,3 
Stämmer delvis 43 54,4 
Stämmer helt 30 38,0 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 12 
Dimension 2. Ledningens säkerhetsbemyndigande (empowerment) 
Ledningen uppmuntrar 
medarbetarna här att delta i 
beslut som påverkar deras 
säkerhet 

Antal % 

Stämmer inte alls 3 3,8 
Stämmer inte så bra 3 3,8 
Stämmer delvis 33 41,8 
Stämmer helt 40 50,6 
Total 79 100,0 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Tabell 13 
Dimension 2. Ledningens säkerhetsbemyndigande (empowerment) 
Ledningen tar aldrig hänsyn till 
medarbetarnas förslag rörande 
säkerhet här 

Antal % 

Stämmer helt  6 7,6 
Stämmer delvis 14 17,7 
Stämmer inte så bra 13 16,5 
Stämmer inte alls 46 58,2 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 14 
Dimension 2. Ledningens säkerhetsbemyndigande (empowerment) 
Ledningen eftersträvar att alla 
på arbetsplatsen ska ha hög 
kompetens om säkerhet och 
risker 

Antal % 

Stämmer inte alls 3 3,8 
Stämmer inte så bra 6 7,6 
Stämmer delvis 41 51,9 
Stämmer helt 29 36,7 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 15 
Dimension 2. Ledningens säkerhetsbemyndigande (empowerment) 
Ledningen frågar aldrig efter 
medarbetarnas åsikter innan den 
fattar beslut som rör säkerhet 

Antal % 

Stämmer helt  6 7,6 
Stämmer delvis 8 10,1 
Stämmer inte så bra 27 34,2 
Stämmer inte alls 38 48,1 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 16 
Dimension 2. Ledningens säkerhetsbemyndigande (empowerment) 
Ledningen gör medarbetarna 
här delaktiga i beslut som rör 
säkerhet 

Antal % 

Stämmer inte alls 3 3,8 
Stämmer inte så bra 9 11,4 
Stämmer delvis 37 46,8 
Stämmer helt 30 38,0 
Total 79 100,0 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Tabell 17 
Dimension 3. Ledningens rättvisa i säkerhetsledning 
Ledningen samlar in tillförlitlig 
information vid utredning av 
olyckor 

Antal % 

Stämmer inte alls 2 2,5 
Stämmer inte så bra 2 2,5 
Stämmer delvis 26 32,9 
Stämmer helt 49 62,0 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 18 
Dimension 3. Ledningens rättvisa i säkerhetsledning 
Rädsla för negativa 
konsekvenser från ledningen 
avskräcker medarbetarna här 
från att rapportera olyckstillbud 

Antal % 

Stämmer helt  1 1,3 
Stämmer delvis 3 3,8 
Stämmer inte så bra 14 17,7 
Stämmer inte alls 61 77,2 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 19 
Dimension 3. Ledningens rättvisa i säkerhetsledning 
Ledningen lyssanr noga på alla 
som har varit inblandade i en 
olyckshändelse 

Antal % 

Stämmer inte alls 0 0 
Stämmer inte så bra 4 5,1 
Stämmer delvis 24 30,4 
Stämmer helt 51 64,6 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 20 
Dimension 3. Ledningens rättvisa i säkerhetsledning 
Ledningen söker orsaker, inte 
skyldiga personer, när en olycka 
inträffar 

Antal % 

Stämmer inte alls 1 1,3 
Stämmer inte så bra 2 2,5 
Stämmer delvis 25 31,6 
Stämmer helt 51 64,6 
Total 79 100,0 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 21 
Dimension 3. Ledningens rättvisa i säkerhetsledning 
Ledningen lägger alltid skulden 
för olyckor på de anställda 

Antal % 

Stämmer helt  0 0 
Stämmer delvis 3 3,8 
Stämmer inte så bra 13 16,5 
Stämmer inte alls 63 79,7 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 22 
Dimension 3. Ledningens rättvisa i säkerhetsledning 
Ledningen behandlar 
medarbetare som är inblandade i 
en olycka här rättvist 

Antal % 

Stämmer inte alls 3 3,8 
Stämmer inte så bra 0 0 
Stämmer delvis 23 29,1 
Stämmer helt 53 67,1 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 23 
Dimension 4. Arbetsgruppens säkerhetsengagemang 
Vi som arbetar här anstränger 
oss verkligen tillsammans för att 
uppnå en hög säkerhetsnivå 

Antal % 

Stämmer inte alls 0 0 
Stämmer inte så bra 2 2,5 
Stämmer delvis 35 44,3 
Stämmer helt 42 53,2 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 24 
Dimension 4. Arbetsgruppens säkerhetsengagemang 
Vi som arbetar här tar 
gemensamt ansvar för att det 
alltid är ordning och reda på 
arbetsplatsen 

Antal % 

Stämmer inte alls 1 1,3 
Stämmer inte så bra 3 3,8 
Stämmer delvis 37 46,8 
Stämmer helt 38 48,1 
Total 79 100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 25 
Dimension 4. Arbetsgruppens säkerhetsengagemang 
Vi som arbetar här bryr oss inte 
om varandras säkerhet 

Antal % 

Stämmer helt  9 11,4 
Stämmer delvis 4 5,1 
Stämmer inte så bra 6 7,6 
Stämmer inte alls 60 75,9 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 26 
Dimension 4. Arbetsgruppens säkerhetsengagemang 
Vi som arbetar här undviker att 
ta itu med risker som upptäcks 

Antal % 

Stämmer helt  1 1,3 
Stämmer delvis 5 6,3 
Stämmer inte så bra 13 16,5 
Stämmer inte alls 60 75,9 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 27 
Dimension 4. Arbetsgruppens säkerhetsengagemang 
Vi som arbetar här hjälper 
varandra att arbeta säkert 

Antal % 

Stämmer inte alls 1 1,3 
Stämmer inte så bra 2 2,5 
Stämmer delvis 26 32,9 
Stämmer helt 50 63,3 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 28 
Dimension 4. Arbetsgruppens säkerhetsengagemang 
Vi som arbetar här tar inget 
ansvar för varandras säkerhet 

Antal % 

Stämmer helt  1 1,3 
Stämmer delvis 3 3,8 
Stämmer inte så bra 13 16,5 
Stämmer inte alls 62 78,5 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 29 
Dimension 5. Arbetsgruppens säkerhetsprioritering och icke-acceptans av risker 
Vi som arbetar här ser risker 
som oundvikliga 

Antal % 

Stämmer helt  1 1,3 
Stämmer delvis 25 31,6 
Stämmer inte så bra 27 34,2 
Stämmer inte alls 26 32,9 
Total 79 100,0 
 
 



 

 

Tabell 30 
Dimension 5. Arbetsgruppens säkerhetsprioritering och icke-acceptans av risker 
Vi som arbetar här anser att 
mindre olyckor är en normal del 
av det dagliga arbetet 

Antal % 

Stämmer helt  0 0 
Stämmer delvis 13 16,5 
Stämmer inte så bra 19 24,1 
Stämmer inte alls 47 59,5 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 31 
Dimension 5. Arbetsgruppens säkerhetsprioritering och icke-acceptans av risker 
Vi som arbetar här accepterar 
riskfyllt beteende, så länge inga 
olyckor sker 

Antal % 

Stämmer helt  0 0 
Stämmer delvis 9 11,4 
Stämmer inte så bra 14 17,7 
Stämmer inte alls 56 70,9 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 32 
Dimension 5. Arbetsgruppens säkerhetsprioritering och icke-acceptans av risker 
Vi som arbetar här överträder 
säkerhetsregler för att få arbetet 
färdigt i tid 

Antal % 

Stämmer helt  1 1,3 
Stämmer delvis 6 7,6 
Stämmer inte så bra 15 19,0 
Stämmer inte alls 57 72,2 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 33 
Dimension 5. Arbetsgruppens säkerhetsprioritering och icke-acceptans av risker 
Vi som arbetar här accepterar 
aldrig risktagande ens när 
tidsschemat är pressat 

Antal % 

Stämmer inte alls 9 11,4 
Stämmer inte så bra 14 17,7 
Stämmer delvis 23 29,1 
Stämmer helt 33 41,8 
Total 79 100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 34 
Dimension 5. Arbetsgruppens säkerhetsprioritering och icke-acceptans av risker 
Vi som arbetar här anser att vårt 
arbete är olämpligt för ”fegisar” 

Antal % 

Stämmer helt  2 2,5 
Stämmer delvis 3 3,8 
Stämmer inte så bra 6 7,6 
Stämmer inte alls 68 86,1 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 35 
Dimension 5. Arbetsgruppens säkerhetsprioritering och icke-acceptans av risker 
Vi som arbetar här accepterar 
att våra arbetskamrater tar 
risker i arbetet 

Antal % 

Stämmer helt  0 0 
Stämmer delvis 5 6,3 
Stämmer inte så bra 19 24,1 
Stämmer inte alls 55 69,6 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 36 
Dimension 6. Arbetsgruppen säkerhetskommunikation/-lärande, och tillit till varandra 
förmåga 
Vi som arbetar här försöker 
finna en lösning om någon 
påpekar ett säkerhetsproblem 

Antal % 

Stämmer inte alls 0 0 
Stämmer inte så bra 2 2,5 
Stämmer delvis 19 24,1 
Stämmer helt 58 73,4 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 37 
Dimension 6. Arbetsgruppen säkerhetskommunikation/-lärande, och tillit till varandra 
förmåga 
Vi som arbetar här känner oss 
säkra när vi arbetar tillsammans 

Antal % 

Stämmer inte alls 0 0 
Stämmer inte så bra 3 3,8 
Stämmer delvis 21 26,6 
Stämmer helt 55 69,6 
Total 79 100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 38 
Dimension 6. Arbetsgruppen säkerhetskommunikation/-lärande, och tillit till varandra 
förmåga 
Vi som arbetar här har stor 
tilltro till varandras förmåga att 
tillförsäkra säkerhet 

Antal % 

Stämmer inte alls 1 1,3 
Stämmer inte så bra 1 1,3 
Stämmer delvis 29 36,7 
Stämmer helt 48 60,8 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 39 
Dimension 6. Arbetsgruppen säkerhetskommunikation/-lärande, och tillit till varandra 
förmåga 
Vi som arbetar här lär av våra 
erfarenheter för att förebygga 
olyckor 

Antal % 

Stämmer inte alls 0 0 
Stämmer inte så bra 2 2,5 
Stämmer delvis 26 32,9 
Stämmer helt 51 64,6 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 40 
Dimension 6. Arbetsgruppen säkerhetskommunikation/-lärande, och tillit till varandra 
förmåga 
Vi som arbetar här tar 
varandras synpunkter och 
förslag rörande säkerhet på 
allvar 

Antal % 

Stämmer inte alls 0 0 
Stämmer inte så bra 3 3,8 
Stämmer delvis 20 25,3 
Stämmer helt 56 70,9 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 41 
Dimension 6. Arbetsgruppen säkerhetskommunikation/-lärande, och tillit till varandra 
förmåga 
Vi som arbetar här talar sällan 
om säkerhet 

Antal % 

Stämmer helt  4 5,1 
Stämmer delvis 23 29,1 
Stämmer inte så bra 25 31,6 
Stämmer inte alls 27 34,2 
Total 79 100,0 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 42 
Dimension 6. Arbetsgruppen säkerhetskommunikation/-lärande, och tillit till varandra 
förmåga 
Vi som arbetar här diskuterar 
alltid säkerhetsfrågor när sådana 
frågor dyker upp 

Antal % 

Stämmer inte alls 1 1,3 
Stämmer inte så bra 6 7,6 
Stämmer delvis 29 36,7 
Stämmer helt 43 54,4 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 43 
Dimension 6. Arbetsgruppen säkerhetskommunikation/-lärande, och tillit till varandra 
förmåga 
Vi som arbetar här kan tala fritt 
och öppet om säkerhet 

Antal % 

Stämmer inte alls 1 1,3 
Stämmer inte så bra 2 2,5 
Stämmer delvis 8 10,1 
Stämmer helt 68 86,1 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 44 
Dimension 7. Tilltro till säkerhetssystem i arbetsgruppen 
Vi som arbetar här anser att ett 
bra skyddsombud spelar en 
viktig roll för att förebygga 
olyckor 

Antal % 

Stämmer inte alls 2 2,5 
Stämmer inte så bra 6 7,6 
Stämmer delvis 29 36,7 
Stämmer helt 42 53,2 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 45 
Dimension 7. Tilltro till säkerhetssystem i arbetsgruppen 
Vi som arbetar här anser att 
skyddsronder inte påverkar 
säkerheten 

Antal % 

Stämmer helt  6 7,6 
Stämmer delvis 10 12,7 
Stämmer inte så bra 23 29,1 
Stämmer inte alls 40 50,6 
Total 79 100,0 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 46 
Dimension 7. Tilltro till säkerhetssystem i arbetsgruppen 
Vi som arbetar här anser att 
säkerhetsutbildning är bra för 
att förebygga olyckor 

Antal % 

Stämmer inte alls 0 0 
Stämmer inte så bra 3 3,8 
Stämmer delvis 21 26,6 
Stämmer helt 55 69,6 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 47 
Dimension 7. Tilltro till säkerhetssystem i arbetsgruppen 
Vi som arbetar här anser att 
säkerhetshänsyn på ett tidigt 
stadium i planeringen är 
meningslös 

Antal % 

Stämmer helt  2 2,5 
Stämmer delvis 5 6,3 
Stämmer inte så bra 15 19,0 
Stämmer inte alls 57 72,2 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 48 
Dimension 7. Tilltro till säkerhetssystem i arbetsgruppen 
Vi som arbetar här anser att 
skyddsronder hjälper till att 
upptäcka allvarliga risker 

Antal % 

Stämmer inte alls 0 0 
Stämmer inte så bra 2 2,5 
Stämmer delvis 30 38,0 
Stämmer helt 47 59,5 
Total 79 100,0 
 
 
Tabell 49 
Dimension 7. Tilltro till säkerhetssystem i arbetsgruppen 
Vi som arbetar här anser att 
säkerhetsutbildning är 
meningslös 

Antal % 

Stämmer helt  0 0 
Stämmer delvis 5 6,3 
Stämmer inte så bra 13 16,5 
Stämmer inte alls 61 77,2 
Total 79 100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 50 
Dimension 7. Tilltro till säkerhetssystem i arbetsgruppen 
Vi som arbetar här anser att det 
är viktigt att det finns tydliga 
säkerhetsmål 

Antal % 

Stämmer inte alls 2 2,5 
Stämmer inte så bra 6 7,6 
Stämmer delvis 25 31,6 
Stämmer helt 46 58,2 
Total 79 100,0 
 
 

 
 
  



 

 

Bilaga 5  

Mail till anställda inom Piteå kommun 
 
Till anställda inom Piteå kommun 
  
Kommunens säkerhetsgrupp har i samarbete med Luleå tekniska universitet och på uppdrag 
av kommunchef Mats Berg, beslutat att göra en utredning av säkerhetsklimatet inom 
kommunen. Syftet med detta frågeformulär är att få Din uppfattning om säkerheten på Din 
arbetsplats. Vi vill gärna att anställda inom alla led deltar i undersökningen. 
  
Alla som deltar i studien garanteras anonymitet, resultatet kommer att presenteras så att inga enskilda 
individer kommer att kunna identifieras och när studien är sammanställd raderas all data. 
  
Enkäten består av 62 frågor och tar cirka 10 minuter att göra (vänligen svara på alla frågor vid ett och 
samma tillfälle). 
För att delta var vänlig och klicka på länken nedan (alternativt kopiera och klistra in i webbläsaren). 
Vidare information finns att läsa på enkäten. 
  
OBS! Det är viktigt att du svarar på alla frågor. 
  
Enkäten är öppen för svar till och med 30/3 – 2012 
  
Tack på förhand! 
  
Mats Berg, Kommunchef 
Linda Sjölund, Säkerhetssamordnare 
Jovana Klepic, LTU 
  
  
LÄNK: 
  
http://kwiksurveys.com?s=LJEMJM_d680762 
  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Linda Sjölund 
Säkerhetssamordnare 
___________________________________________________________________ 
  
Besöksadress:    Kolugnsvägen 1 
Postadress:        941 38 Piteå 
Telefon: 0911-69 64 89 
Fax: 0911-913 14 
  

 
  
  
 
  



 

 

Bilaga 6  

Påminnelseutskick  
 
Jag vill börja med att Tacka alla som redan har svarat på denna enkät! 
  
Tyvärr är det så att jag måste vädja till ar andra att ta er tid för att svara på denna enkät då vi i 
dagsläget inte har fått in tillräckligt med svar för att få ett tillfredställande resultat. 
Enkäten består av TVÅ delar och den första är lite mer tidskrävande än den andra delen. 
Sammantaget bör det inte ta längre tid att svara på hela enkäten än tio minuter. 
Svara utifrån er egen situation och efter bästa förmåga och gör gärna detta under dagen. 
  
Enkäten är öppen för svar till och med 30/3 – 2012 
  
LÄNK: 
  
http://kwiksurveys.com?s=LJEMJM_d680762 
  
Tack på förhand! 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Linda Sjölund 
Säkerhetssamordnare 
________________________________________________________________________________ 
  
Besöksadress:    Kolugnsvägen 1 
Postadress:        941 38 Piteå 
Telefon: 0911-69 64 89 
Fax: 0911-913 14 
  

 
  
 
 


