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SAMMANFATTNING 

Denna studie är en arbetsmiljöanalys av LKABs förädlingsverk i Kiruna, Malmberget och 
Svappavaara. Syftet med studien har varit att med hjälp av deltagande observationer och 
analyser av avvikelserapporter analysera arbetsmiljön och säkerhetsarbetet ur ett medarbetar- 
och operativt perspektiv. De frågeställningar som legat till grund för studien har handlat om att 
identifiera brister i arbetsmiljön genom att fokusera på kommunikation, attityder och 
beteenden när det gäller säkerhetstänkande bland personalen.  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har avvikelserapporter från tre olika 
arbetsplatser på förädlingsverken inom LKAB studerats och analyserats. Dessa 
avvikelserapporter består av inrapporterade olyckor, risker och tillbud som inträffat under en 
tio års period. Utöver detta har även deltagande observationer gjorts på de tre olika orterna där 
totalt sex arbetsdagar med observationer utförts. Observationerna har sedan analyserats och 
dokumenterats för att resultera i ett empiriskt resultat och analysmaterial.  

Resultatet av studien visar att mycket av det som är återkommande i avvikelserapporterna har 
även kunnat bekräftas som återkommande brister i observationerna. Arbetet inne på LKABs 
förädlingsverk innebär ett arbete i en processindustri där ljuset är begränsat, bullernivån är hög 
och där arbetet i en del fall sker i trånga utrymmen. I avvikelserapporterna kan man se att 
många angett både bristande belysning och begränsat utrymme som orsak till att olyckor 
inträffat. Bland skadedrabbade områden ligger ögonskador i topp och observationerna visade 
även att det var skyddsglasögon som det slarvades mest med när det gäller användningen av 
skyddsutrustning. Arbetsplatserna är väldigt mansdominerade och såväl arbetets som lokalernas 
utformning präglas av maskulinitet. Det råder en väldigt stark organisationskultur med en 
familjär och kamratlig stämning bland medarbetarna men också med mycket macho-attityder 
vilket påverkar såväl riskbeteendet bland personalen som ledarskapet och dess förutsättningar. 

 

Nyckelord: arbetsmiljö, organisationskultur, maskulinitet, ledarskap, Human Resource 
Management 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

This study is an work environment analysis of LKAB’s processing industry in Kiruna, 
Malmberget and Svappavaara. The aim with this study is to analyze the work environment and 
safety work through an employee- and operational perspective by using participant observation 
and incident reports. The issues that are to be answered focuses on identifying shortcomings in 
the environment by looking at communication, attitudes and behaviors regarding safety 
awareness among the staff. Incident reports from the three studied workplaces have been used 
and analyzed. In addition participant observations have been performed in the three different 
parts of LKAB’s processing industry with a total of six working days of observations. 

The result of the study shows that much of what is recurrent in the incident reports also could 
be confirmed by the observations. The incident reports shows that eye injuries are among the 
top when it comes to prone areas of injuries and the observations also showed that using 
goggles was one of the most absence of equipment’s when looking at use of protective 
equipment that is required.  The workplaces are male dominated and the work itself as well as 
the layout of the environment is characterized by masculinity. The culture of the organization is 
very strong with a friendly and fraternal atmosphere among employees, but also with a sting of 
macho-attitudes, which seems to affect both safety behavior among the staff and the leadership 
and its conditions.  

Keywords: Work environment, organizational culture, masculinity, leadership, Human Resource 
Management. 
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1. INLEDNING  

I detta inledande avsnitt kommer en bakgrundsbeskrivning till forskningsområdet presenteras där även den 
vetenskapliga inriktningen beskrivs. Kapitlet innehåller även tidigare forskning inom området och en 
problemformulering som ska leda läsaren in i, och ge en bredare förståelse för bakgrunden till syftet och 
frågeställningarna som studien avser att besvara.  

Den 24 januari 2011 inträffade en allvarlig olycka på LKABs anrikningsverk i Kiruna. En 

man i 20-års ålder som arbetade för en entreprenörsfirma skadades allvarligt när han föll 6,7 

meter i samband med byte av en gallerdurk, dvs. ett galler som man går på. Mannen föll från 

ett våningsplan till ett annat underliggande och fördes först till Kiruna sjukhus och sedan 

vidare till Gällivare sjukhus med lårbensfraktur och en skada på mjälten
1
. Arbetet på 

gångbryggan som skulle repareras skulle utföras av två erfarna mekaniker som skar upp en 

bit av plåten för att se vad som behövde göras varav en av dem sedan gick ut på gångbryggan 

som gav vika
2
. Inom LKABs område är det krav på att använda fallskyddsutrustning när det 

finns risk att falla. Vid arbete på hög höjd ska såväl entreprenörer som LKAB-anställda 

genomgå en särskild utbildning för att lära sig när och hur fallskyddsutrustning ska 

användas
3
.  Mannen hade arbetat på anrikningsverket tidigare med liknande arbeten och 

genomgått utbildning om säkerhetsfrågor som anordnas av LKAB, däribland ingick 

förskrifter om användande av fallsele. Det var när mekanikerna bestämde sig för att ta en 

paus i arbetet för att hämta en fallsele som mannen klev på den del av durkplåten som precis 

hade skurits upp och föll över sex meter ner till ett underliggande plan. Händelsen har utretts 

och tagits upp i Gällivare tingsrätt där LKAB åklagats för arbetsmiljöbrott
4
. Åklagarens talan 

om företagsbot ogillades, rätten ansåg dock att LKAB borde ha kontrollerat den rostiga 

gångbryggan, samt betonades att gruvföretaget hade ställts till ansvar om händelsen rört 

någon av LKABs egna anställda
5
. Enligt utredningen var LKABs kontroll av gångbryggorna 

otillräcklig, och det fanns inte heller någon fastställd tillsyns- eller underhållsplan som 

omfattade bryggorna. Trots att LKABs försummelse orsakat skadan så anser tingsrätten att 

den inte varit påräknelig som en sannolik effekt av detta. Tingsrätten konstaterar att om 

LKAB inte hade spärrat av gångbryggan och en anställd hade fallit ner från den och skadat 

sig på samma sätt som i denna händelse, hade ansvar fullt ut förelegat LKAB
6
.  

Vi lever i ett organisationssamhälle där bredden och djupet i organisationers påverkan på våra 
liv ofta underskattas. Organisationssamhället sätter sin prägel på individer både inom och 
utanför själva arbetslivet. Samspelet mellan påverkansförsök internt och extern är många gånger 
centralt. För en företagsledare som uttalar sig till massmedia finns ofta den mest lyhörda och 

                                                 

1 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/foll-6-7-meter-hos-lkab 
2 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/lkab-slipper-boter-for-allvarlig-olycka 
3 http://www.nsd.se/nyheter/forsta-dagen-pa-nya-jobbet-foll-sex-meter-5927355.aspx 
4 http://www.regelboken.nu/rattsfall/25820/fulltext 
5 http://www.kuriren.nu/nyheter/lkab-inte-ansvarigt-6942924.aspx 
6 http://www.regelboken.nu/rattsfall/25820/fulltext 
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ibland viktigaste gruppen internt. Företagets anställda är mest benägna att läsa om vad som 
skrivs om företaget. Genom en viss image på en arbetsmarknad styrs vilka som gärna söker sig 
till och vill fortsätta i en viss organisation (Alvesson, 2013). Att vara en attraktiv arbetsgivare blir 
därmed viktigt för att locka till sig nya och kompetenta medarbetare men även för att behålla 
dem som redan finns i organisationen.  

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett stort ansvar för en god arbetsmiljö. Att vara en 
organisation som präglas av en säker och trygg miljö, såväl fysiskt som psykiskt bör eftersträvas. 
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor bidrar inte enbart till att minska den 
arbetsrelaterade ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och en allmänt förbättrad folkhälsa 
utan är även nödvändigt för en hållbar tillväxt7. Ur ett Human Resource Management (i 
fortsättningen förkortat HRM) perspektiv är en god arbetsmiljö viktigt och kan vara avgörande 

för att personalen ska trivas på arbetet, vilja stanna kvar och framförallt kunna arbeta kvar. 
Jämsides med att organisationer tänker ur ett konkurrenskraftigt perspektiv har även en ny 
ledarskapsfilosofil vuxit fram där man utgår från att de anställda är organisationens viktigaste 
resurs. Allt fler organisationer har börjat inse fördelarna med att värna om och hantera de 
mänskliga resurserna i organisationen mer effektivt (Mabey et al. 2000). Arbetsmiljön påverkar 
de anställda på flera olika sätt och är viktig för arbetsmotivationen samt arbetstillfredsställelsen 
vilket gör att det är en vital del av organisationens Human Resource-arbete (Renborg & von 
Scheele, 1995). 

Denna studie kommer ha en tvärvetenskaplig riktning där sociologin kommer att användas för 
att förstå de bakomliggande aspekterna av Human Resource Management som går ut på att 
effektivisera den organisatoriska kapaciteten med hjälp av lämpliga metoder för ledarskap. 
Huvudsyftet inom Human Resource Management är att tillvarata den viktigaste resursen inom 
organisationen vilken är de anställda (McKenna & Beech, 2008). En viktig personalfråga inom 
alla organisationer är arbetsmiljön, som till stor del är lagstadgad men där arbetsgivaren även 
kan göra mycket för att förbättra förutsättningarna för en god arbetsmiljö samt en arbetsplats 
där personalen kan och vill arbeta länge. Gynnsamma arbetsförhållanden kan bidra till 
vidmakthållen eller förbättrad hälsa, arbetsglädje och ett meningsfyllt liv, till frihet, 
medbestämmande och ansvarstagande (Lennerlöf, 1981).  

Sociologi är läran om människans sociala liv samt av grupper och samhällen. Sociologin 
rymmer en stor mängd delområden där människan som social varelse står i fokus (Giddens, 
2007). Sedan 1990-talet och framåt kan en ökad tvärvetenskaplighet urskiljas, till exempel kan 
sociologer tillsammans med statsvetare göra en mer detaljerad analys av välfärdsstatens 
utveckling8. Eira Anderssons avhandling som kort presenteras under tidigare forskning är ett 
exempel på vilket perspektiv en tvärvetenskaplig forskning kan ge. Hon beskriver i sin 
avhandling hur hon med hjälp av genus- och sociologistudier efter sin civilingenjörsexamen 

                                                 

7 folkhälsomyndigheten.se 
8 ne.se 
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kunde förstå hur fenomen som arbetsplatskultur, yrkesidentitet och genus kunde bidra med att 
förklara varför traditioner, normer och föreställningar hade större betydelse än formella regler 
och utbildning när det gäller hur gruvarbetare hanterar säkerhetsföreskrifter (Andersson, 2012).  

I denna studie kommer arbetsmiljön på Loussavaara-Kirunavaara AB, mer känt som LKAB 
studeras. På LKAB är arbetsmiljöfrågor och säkerhetsarbetet prioriterat och där pågår ständigt 
ett förebyggande arbete för att motverka arbetsplatsolyckor. När arbetsmiljön studeras ur en 
beteendevetenskaplig synvinkel undersöks bland annat hur olika arbetsmiljöfaktorer, var för sig 
och tillsammans påverkar människorna (Lennerlöf, 1981). 

Arbetsmiljölagstiftningen riktar sig främst till arbetsgivaren som har huvudansvaret för 
arbetsmiljön. Denne ska arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall samt skapa en bra miljö 
att arbeta i. Arbetstagare har inget formellt arbetsmiljöansvar men en skyldighet att följa de 
lagar och regler som gäller.  Arbetsgivare och arbetstagare ska tillsammans arbeta för att skapa 
en god arbetsmiljö9. Eftersom att huvudansvaret ligger på arbetsgivaren som sedan ska få 
arbetstagaren att samarbeta i det dagliga säkerhetsarbetet blir det intressant att studera hur 
riktlinjer och förhållningssätt förmedlats neråt och anammats av arbetstagarna organisationen.   

1.1 Tidigare forskning 

1.1.1 Arbetsmiljö 

En australiensisk studie visar att den översta ledningens värderingar har en inverkan på 
arbetstagares etiska beslutstagande. Studien visar även att de som skulle agera etiska förebilder 
även i regel var dem som hade det mest oetiska beteendena. Ledarskapet för 
organisationskulturen är därför en nyckelkomponent när det gäller de etiska utgångspunkterna 
i en verksamhet. Ledarskapet av det informella klimatet i organisationen är därför avgörande 
för organisationens etiska beteenden. Olika modeller av etiskt beteende har utvecklats vilka 
föreslår att ett antal olika situationsbaserade variabler interagerar med och påverkar den etiska 
beslutsprocessen. En av dessa situationsbaserade variablerna vilket argumenteras för att påverka 
de etiska ställningstagandena är arbetsmiljön samt organisatoriska faktorer.  Sannolikheten för 
om individer i en organisation kommer bete sig etiskt eller oetiskt är väl dokumenterat. Särskilt 
vanligt förekommande är att det hävdas att organisationskulturen har en inverkan på de 
anställdas beteenden. Studien visade att respondenterna ansåg att cheferna hade den största 
inverkan på de anställdas etiska beteenden, men även andra faktorer nämndes som 
branschpraxis, formella policys och medarbetares beteende med förklaringen att ”alla andra gör 
ju så” (Soutarm, McNeil & Molster, 1994).  

Ovan nämnda Australiensiska studie visar vilken inverkan organisationskulturen har på 
anställdas beteenden i organisationen, såväl ledningen som övriga medarbetare påverkar 

                                                 

9 AV.se 
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beteendena på arbetsplatsen vilket gör att organisationskulturen kommer att tas i beaktande 
även i denna studie av arbetsmiljö. Det har även gjorts studier där man undersökt hur 
arbetstagares beteenden som formats ur den traditionella gruvkulturen har relevans för 
införandet av lean-konceptet i gruvan. Kultur som helhet delas av medlemmarna i 
organisationen, men alla individer kommer inte uppfatta, tycka och känna de kulturella 
tillskrivningarna på exakt samma sätt. Kultur och ledarskap är några av samhällsvetenskapens 
mest omskrivna områden och samtidigt de mest svårförstådda. Detta beror bland annat på att 
det inte finns någon generell definition på kultur. När det gäller gruvkulturen kan den uttryckas 
på två olika sätt. Det första handlar om att se gruvkulturen som olika attribut, som värderingar, 
övertygelser och underförstådda teorier som vanligen förekommer bland gruvarbetare. Det 
andra synsättet handlar om att se gruvkulturen som långsiktiga fungerande metoder som 
förankrats i arbetsmiljön och blivit en del av gruvans arbetsorganisation (Sanda, Johansson & 
Johansson 2001).  

Donoghue (2004) har I sin artikel tagit fram en överblick av de grundläggande, fysiska, kemiska, 
biologiska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker med gruvarbete och dess tillhörande 
metallurgiska processer. Gruvindustrin är en viktig sektor i många delar av världen och även om 
det gjorts stora framsteg när det gäller kontroll över hälsorisker återstår det fortfarande arbete 
för att ytterligare minska riskerna. Gruvbranschen har funnits länge och är känd för att vara en 
riskfylld och skadedrabbad bransch. De viktigaste arbetsmiljöfrågorna idag är buller som orsakar 
hörselnedsättning, ergonomi, respiratorisk sjukdom samt systemsäkerhet/riskhantering.    
Traumatiska skador av olika slag är ett stort problem och sträcker sig från triviala skador till 
dödliga. Vanliga orsaker till dödliga olyckor är fallande sten, bränder, explosioner, olyckor med 
mobil utrustning, fall från höga höjder, elchocker och klämning. En systematisk tillämpning av 
riskhanteringsmetoder har bidragit till en betydande nedgång i skadefrekvens i de mer 
utvecklade länderna. Att undvika buller i gruvbranschen är i princip omöjligt, det uppstår vid 
borrning, sprängning, skärning, hantering av material etc. Att försöka kontrollera ljudet har 
visat sig vara svårt i gruvarbetet och nedsatt hörsel på grund av buller är ett vanligt 
förekommande problem. I Sydafrikas guldgruvor har dödliga värmeslag varit ett stort problem 
och värmeslag i sig är ett återkommande problem i djupa underjordsgruvor. Artikeln visar även 
på en del kemiska risker, där inandning av exempelvis koldamm, diesel, arsenik och asbest kan 
orsaka skador som exempelvis cancer. Dessa risker har dock höga kontrollkrav på sig, men 
behöver ständigt förbättras och ses över. Även om mycket av gruvarbetet numer är maskinstyrt 
förekommer fortfarande en betydande del manuellt arbete. De ergonomiska 
arbetsmiljöproblemen består ofta i att mycket av arbetet utförs ovanför huvudet vilket kan ge 
belastningsskador på axlar samt påverkas fotleder och knän av att marken är ojämn och bruten.  

Riskhantering och hållbarhet har blivit centralt för hur organisationer fungerar och det har 
blivit allt vanligare att företagshälsovården integreras i dessa system. Multinationella företag 
utvecklar globala standarder för arbetsmiljö- och säkerhetsarbete så att de centrala delarna kan 
vara kompatibla med de lokala lagstiftningarna och kraven på arbetsmiljön. Enligt Donoghue 
(2004) står vi inför paradoxen av en ökad intolerans av arbetsmiljö och hälsorisker samtidigt 
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som dessa hela tiden minskar. Detta gör att behovet av en mer effektiv riskkommunikation 
betonas. Det är dock svårt att vidmakthålla både företagshälsovård och medicinsk kompetens på 
dessa avlägsna platser där gruvarbete ofta förekommer.   

 

1.1.2 Arbetsmiljö på LKAB 

Enligt Alm (2007) som i sin studie utvärderat säkerhetsarbetet på LKAB varierar 
arbetsförhållandena kraftigt mellan olika arbetsplatser i gruvan där de stationära arbetsplatserna 
generellt sett är bättre anpassade till människans förmåga. På LKAB pågår ett långsiktigt 

arbetsmiljöarbete som kallas säkerheten först där fokus ligger på förändrade beteenden och 
attityder för en säker arbetsmiljö. Genom att studera tidigare olycksfall upptäcktes att nio av tio 
fall berodde på mänskliga beteenden men att fokus legat på den fysiska arbetsmiljön. Detta 
gjorde att tre arbetsgrupper bildades med totalt 30 personer från olika delar av verksamheten 
för att ta fram förslag för att främja beteenden och attityder för en säker arbetsmiljö (Alm, 
2007).  

Arbetsmiljöarbetet på LKAB utgår från att linjecheferna ansvarar för, och medarbetarna 
medverkar till, att skapa en god arbetsmiljö. Den övergripande arbetsmiljöorganisationen består 
av skyddskommittéer, arbetsmiljögrupper och en arbetsmiljökommitté, utöver dessa finns även 

företagshälsovåden som en expertresurs. Säkerheten först har bidragit till att säkerhetsarbetet är 
mer linjeorienterat med fokus på beteenden och att arbeta förebyggande genom att kartlägga 
risker. Från att säkerhetsarbetet har drivits av engagerade individer i form av skyddsombud ska 
istället alla engageras i arbetet med säkerheten (Alm, 2007).  Enligt Alms (2007) studie av 
arbetsmiljön på LKAB har linjecheferna en viktig roll för arbetsmiljöarbetet och för att få 

medarbetarna motiverade och engagerade. Framgångsfaktorer för arbetet med säkerheten först 
handlar om att lägga över ansvaret för arbetsmiljön på individen samt medvetandegöra risker. 
Alm menar även att mansdominerade arbeten ofta har en viss jargong där arbetaren betonas 
som tuff, orädd, stark osv. vilket kan kopplas till en traditionell bild av manlighet samt att detta 
i sin tur påverkar säkerheten i gruvan (Ibid.).  

Andersson (2012) vill i sin avhandling bidra med en förståelse för yrkeslivets betydelse för 
uppdelningen mellan män och kvinnor, manlighet och kvinnlighet. Genom att lyfta fram hur 
maskulinitet gestaltas och förhandlas i en mansdominerad yrkesgrupp kan förklaringar hittas 
för fundamentala mekanismer i ett könssegregerat arbetsliv. Det finns en allmän föreställning 
om gruvarbetare som en rejäl, stark och pålitlig karl som jobbar och står i tillsammans med 
andra män, långt ner i underjorden. Det tycks med andra ord finnas en stabil relation mellan 
gruvarbete och en viss typ av manlighet. Gruvmiljön kan beskrivas som en plats fylld av manlig 
symbolik, den fysiska skepnaden består av tunnlar och rum där brytning äger rum kring djupt 
liggande malmkroppar. Andersson menar att den manliga symboliken förstärks i och med 
placeringen i den mörka farliga underjorden. Gruvlandskapet kan beskrivas som en institution 
för tradition och stabilitet vilket framförallt innefattar manlighet, samtidigt som förnyelse 
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efterfrågas av det moderna gruvföretaget. I sin avhandling lyfter Andersson fram tre 

förändringstrender som ställer frågor om gruvarbetarens yrkesroll och arbetspraktiker Drömmen 

om en högteknologisk gruva, Drömmen om en säker gruva och Drömmen om en jämställd gruva. Den 
första trenden handlar om den tekniska utvecklingen av produktionssystemet medan de två 
andra handlar om personalfrågor, men som även kan spegla kultur- och värdestyrning av LKAB. 
Gruvarbetarna i Anderssons studie anser att risker i arbetet är naturligt för en gruvarbetare som 
verkar under jord, att underjordsarbetet alltid är kopplat till ofrånkomliga faror. Det tycks 
finnas en motkultur bland gruvarbetarna där de förbiser säkerhetsföreskrifter för att visa på 
autonomi och självbestämmande som ett resultat av en strukturellt underordnad position i 
företaget. De studerade gruvarbetarna uttrycker även att det i arbetet förekommer ”grupptryck” 
som ett socialt tryck på att prestera och visa vad man kan vilket kan leda till att onödiga risker 
ibland tas (Andersson, 2012). 

1.2 Problemformulering 

Som tidigare nämnts i bakgrunden riktar sig arbetsmiljölagen främst till arbetsgivaren vars 
uppgift är att arbeta för en säker och trygg miljö, både psykiskt och fysiskt. Under oktober 2013 
skedde en allvarlig arbetsplatsolycka på SSAB i Luleå där två personer omkom. Dessa arbetade 
för ett entreprenörsföretag men en chef på SSAB är i skrivande stund misstänkt för 
arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död10. Det högsta straffet för arbetsmiljöbrottet 
vållande till annans död är fängelse i ett år. Praxis brukar dock vara att det hamnar på villkorlig 
dom och dagsböter11. Fallet på SSAB är ett bra exempel på hur viktigt det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet är samt vilka konsekvenser brister i arbetsmiljön kan få, både för 
organisationen, de individer som arbetar där och individuellt för den ansvarige chefen.  

Att satsa på personalen och en bra arbetsmiljö är även en lönsamhetsåtgärd. Ekonomiska 
beräkningar har visat att hela organisationen tjänar på bättre arbetsmiljö och mindre 
sjukfrånvaro. Författarna till boken ”personalekonomi idag” ger konkreta exempel och modeller 
på hur man kan beräkna lönsamheten med arbetsmiljöinsatser, friskvård och utbildning. De 
visar även vad sjukfrånvaro och personalomsättning kostar, där en korttidssjukskrivning enligt 
deras beräkning kostar ca tio procent av månadslönen per dag. Vad kostnaden för 
långtidssjukskrivningar blir är svårare att beräkna, den beror bland annat på arbetsbördan, om 
kollegor behöver arbeta övertid samt eventuella produktionsstörningar. Enligt beräkningar från 
ett svenskt företag så hamnar kostnaden för långtidssjukskrivningar på minst 100 000 kronor 
per halvår enligt författarna12.  

                                                 

10 http://www.nsd.se/nyheter/lulea/ssab-chef-misstanks-ansvarig-for-tjarolyckan-9110136.aspx 
11 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/ssab-chef-misstankt-efter-tjarolyckan 
12 http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/Ekonomi/Det-lonar-sig-att-satsa-pa-personalen/ 
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Gruvnäringen i Sverige bidrar till 10 000 direkta arbetstillfällen och 35 000 indirekta 
arbetstillfällen13 vilket gör branschen till en stor och viktig del av den svenska arbetsmarknaden. 
Gruvindustrin är en bransch med hög arbetsskadefrekvens där arbetsmiljön under jord 
kännetecknas av buller, damm, gaser, fukt, mörker och trånga utrymmen. Fallande sten utgör 
fortfarande orsaken till de flesta svårare olyckorna (AFS 2003:2).  

Svenska branschföreningen för gruvor, mineral- och metallprodukter, Svemin, menar att 
arbetsmiljöarbetet inom gruvbranschen präglas av en helhetssyn. I arbetsmiljöarbetet är såväl 
tekniska förbättringar och lösningar av den fysiska arbetsmiljön, trivselfrågor, hälso-och 
friskvårdsfrågor, ledarskapsfrågor samt beteenden och attityder alla viktiga delar. Svemins 
statistik för gruv- och mineralindustrin visar att antalet olyckor minskat under 2000-talet. 
Under perioden 2002-2011 har det totala antalet olycksfall inom mineral- och gruvindustrin 
minskat från 25 till 8 olyckor per miljoner arbetade timmar14.  

Ingen ska behöva dö eller skadas på jobbet, Sverige hade enligt arbetsmiljöverket totalt 41 
arbetsplatsolyckor med dödlig utgång under 201415. Siffran har minskat något sedan 2011 då 
antal olyckor med dödlig utgång var totalt 58 men visar ändå att det fortfarande finns mycket 
att jobba på och vikten av ett gediget arbetsmiljöarbete. Arbetsgivare och chefer bedriver 
tillsammans med skyddsombud och övriga arbetstagare ett aktivt och omfattande arbete för att 
upptäcka risker och brister, med syftet att förebygga olycksfall, skador och sjukdomar. Den 
positiva utveckling som visar sig i statistiken när det gäller arbetsplatsolyckor inom 
gruvindustrin är ett resultat av många insatser, framförallt handlar det om en större 
medvetenhet i företagen16. Det finns dock en del kvar att göra för att nå målet noll olycksfall.  

Ambitionen med denna studie är att genom att analysera tidigare olycksfall med hjälp av 
avvikelserapporter identifiera de främsta riskerna och bristerna i arbetsmiljön på LKABs 
förädlingsverk, samt med hjälp av deltagande observationer försöka se rotorsakerna till varför 
en del kategorier av olyckor är ständigt återkommande. Detta ska i sin tur resultera i förslag på 
förbättringar i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera arbetsmiljön på LKAB med fokus på ett medarbetar- 
och operativt perspektiv på arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. 

 Hur ser de anställdas arbetsmiljö- och säkerhetsarbete ut? 

 Finns det brister i arbetsmiljön på LKABs förädlingsverk, i så fall vilka? 

                                                 

13 http://www.svemin.se/gruvindustrin/branschfakta 
14 Ibid.  
15 http://www.av.se/statistik/faktarapporter/dodsolyckor.aspx 
16 http://www.svemin.se/vara-fragor/arbetsmiljo_3_1_1 
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 Vilken betydelse har information och kommunikation för att främja beteenden och 
attityder som bidrar till en säkrare arbetsmiljö? 

 Hur kan man på LKAB arbeta för att öka möjligheterna att nå målet noll olycksfall? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att studera de olika förädlingsverken i Malmberget, Kiruna och 
Svappavaara. Gruvarbete under jord kommer därmed inte att studeras i detta arbete. 
Avgränsningen till förädlingsverken har gjorts för att det är på dessa arbetsplatser de flesta 
olyckor och tillbud i dagsläget anmäls.  

1.6 Disposition 

För att ge läsaren en övergripande bild av uppsatsen kommer här en disposition av arbetet att 
redovisas. Studien kan läsas antingen från sida till sida eller så kan man välja att läsa de kapitel 
som är av intresse.  

Studiens inledande avsnitt innehåller en bakgrundsinformation till arbetet med denna studie, 
tidigare forskning inom området samt en problemformulering. Tanken är att 
problemformuleringen ska problematisera ämnet samt leda läsaren in på syftet och 
frågeställningarna med en förståelse för varför dessa frågor är viktiga.  

Efter det inledande kapitlet kommer en beskrivning av företaget som studerats, i denna 
fallstudie LKAB. För att ytterligare ge en bild av det studerade området finns även en 
beskrivning av den delen av verksamheten som studerats, vilket i detta fall är förädlingsverken 
på LKAB.  

I det teoretiska avsnittet beskrivs de teoretiska ramverk som använts i studien. Avsnittet 
innehåller risker, arbetsmiljö, organisationskultur, arbetsklimatets betydelse för organisatoriska 
beteenden, säkerhetsarbete i gruvan samt maskulinitet. Det fanns från början ingen tanke om 
att ha med genus som ett centralt begrepp i denna studie, men eftersom att arbetsplatserna 
präglas av så mycket maskulinitet så var det oundvikligt att inte ta upp även detta begrepp. 

Därefter kommer ett metodavsnitt där vald metod för att utföra arbetet med studien 
presenteras. Avsnittet innehåller en motivering till varför deltagande observation ansågs 
lämpligast för utförandet samt information om hur dessa har gått till. Utöver detta motiveras 
även analysarbetet, hur resultaten har presenterats och varför denna metod valts. Slutligen så 
förs en diskussion kring studiens validitet och reabilitet samt etiska antaganden.  

Studiens resultat presenteras i avsnitten sex till sexton där den sekundärdata som hämtats från 
LKAB i form av bland annat avvikelserapporter och andra arbetsmiljösammanställningar 
presenteras. I avsnitten presenteras och analyseras även resultatet från observationsstudien där 
de olika fokusområdena har delats upp på olika kapitel.   
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Slutligen presenteras studiens slutsats som har för avsikt att besvara syftet och 
frågeställningarna. Förbättringsförslag kommer att presenteras samt förslag på fortsatt forskning 
inom området.  
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2. Företagsbeskrivning 

Nedan kommer en företagsbeskrivning av LKAB att göras för att ge läsaren en bild av organisationen, 
samt det undersökta arbetsområdet Förädlningsverken.  

2.1 LKAB 

LKAB’s tre värdeord Engagerad, Nytänkande och Ansvar ligger till grund för hur medarbetarna 
genom deras beteenden tillsammans ska uppnå bra resultat17. Kiruna har en yta större än Skåne 
och Blekinge tillsammans, inom stadens gränser ligger bland annat landets högsta berg 

kebnekajse samt den 8 mil långa sjön Torneträsk (LKAB. 1994). LKAB bildades 1890 och är ett 
av Sveriges äldsta industriföretag beläget ovanför polcirkeln i Svenska Lappland. Sedan 1976 ägs 
LKAB fullt ut av staten och är ett helstatligt bolag18. LKAB bryter några av Världens rikaste 
järnmalmsfyndigheter, huvudsakligen magnetit. Under mer än ett sekel har LKAB varit en 
viktig kugge i svensk exportindustri och industriell utveckling19. Kiruna järnmalmsfält består i 
huvudsak av tre större malmfyndigheter, de två malmbergen Kiirunavaara och Luossavaara på 
varsin sida om sjön Luossajärvi, samt Rektorsmalmen som ligger parallellt med Luossavaara. 
Från tidigt 1900-tal har brytningen i Kiruna huvudsakligen skett i form av dagbrott (LKAB. 
1994). All malm som levereras är förädlad i någon form men huvudsakligen som pellets. LKAB 
har tack vare en framgångsrik forskning länge varit en av världens ledande pelletsproducenter 
(Hedström & Barck, 2006). 

LKAB är en högteknologisk nischleverantör som aktivt arbetar med värdeskapande kring sina 

produkter och marknadsför ett helt koncept vilket de kallar Performance in Ironmaking. Målet är 
att alltid uppfylla nuvarande och framtida krav och behov hos kunderna. År 2006 bestod 
företaget av ett 30-tal bolag i 15 länder och hade drygt 3 500 medarbetare. Järnmalmsgruvor, 
förädlingsverk och malmhamnar finns i norra Sverige och Norge. Försäljningskontor ligger i 
Belgien, Tyskland och Singapore. LKAB har utvecklats till en högteknologisk mineralkoncern 
som genom Division Mining producerar och levererar högförädlade järnmalmsprodukter för 
stålindustrin samt som via Division minerals även är en växande producent och leverantör av 
mineraler till andra marknader. Järnmalmsprodukterna säljs huvudsakligen till europeiska 
stålverk, andra viktiga marknader är Nordafrika, Mellanöstern och Sydostasien (Hedström & 
Barck, 2006). LKAB står för endast två-tre procentenheter sett till världsmarknaden av den 
totala järnmalmsproduktionen. För LKAB som en relativt liten leverantör är det särskilt viktigt 
att fokusera på ökad förädling för att stärka företagets position på en stenhårt konkurrensutsatt 
marknad. Strategin för att hävda sig på marknaden är att vara den kvalitativt ledande 
leverantören av pelletsprodukter, ett arbete som påbörjades för 50-år sedan när det första 
pelletsverket startade i Malmberget 1955 (ibid.).  

                                                 

17 http://www.lkab.com/sv/Var-filosofi/Varderingar/ 
18 https://www.lkab.com/sv/om-oss/Historia/ 
19 Ibid.  
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Teknikutveckling har alltid varit en nödvändighet för LKAB. Storskaliga brytningsmetoder och 
avancerad processtyrning i både gruvor och förädlingsverk är en förutsättning för företagets 
fortlevnad. Redan år 1970 fjärrstyrdes tågen under jord i Kiruna, idag fjärrstyrs även 
produktionsborrning och lastmaskiner i gruvan. Målet är att i framtiden kunna styra och ha 
total överblick och kontroll över produktionen i en produktionscentral ovan jord.  

Sedan starten 1890 har LKAB varit med om att förändra och påverka samhällena i Norrbotten 
och Nordkalotten. Samhällsomvandlingen som gruvan fört med sig kommer att fortsätta och ta 
nya former vilket i sin tur kommer ställa stora krav på ett nära och förtroendeskapande 
samarbete mellan företag, samhälle och de människor som bor och verkar i malmfälten (ibid.).  

2.2 Förädlingsverken 

Den järnmalm som bryts i gruvorna förädlas ovanför jord i förädlingsverken. När produkten 
har transporterats upp från gruvan tar förädlingen vid där den startar med sovring20.  

Sovring betyder grovsortering av krossad malm och innebär siktning av den krossade malmen i 
olika styckesstorlek. När järnmalmen kommer upp ur gruvorna är den krossad till en storlek 
mindre än tio centimeter. Med järnmalmen följer även gråbergsrester från sidoberget runt 
malmen med upp som behöver sorteras ut, något som sker via magnetisk väg i separatorer. För 
att nå rätt styckesstorlek till efterföljande förädlingsprocess, siktas malmen. Denna process 
kallas för sovring och sker helt utan tillsättning av vatten. Sovringsprocessen höjer 
järninnehållet i malmen från ca 45 procent till ca 62 procent21. 

Efter sovringen tar anrikningsprocessen vid. Anrika betyder rening av finmald malm genom 
separering till ett koncentrat av ett järnmalmspulver med väldigt hög renhet, så kallad slig. 
Ordet betyder att halten av det önskade materialet järn höjs, att något koncentreras. Malmen 
finfördelas ytterligare i anrikningsverken vilket möjliggör att orenheter kan separeras bort ännu 
mer. På LKAB tillverkas två huvudtyper av produkter, Pellets och Fines. Fines kallas ibland även 
mull och görs av malmens fallande finandel med en kornstorlek på mindre än 2mm genom 
siktning och magnetseparering. Den ovanligt höga järnhalten i malmen gör att Fines från LKAB 
i malmberget anses som den bästa i Världen. Den sovrade malmen som ska bli till pellets mals 
ner i stora kvarnar till en mindre storlek på ca 0,05 mm och magnet separeras med 
vattentillsättning. 

Malmen mals ner för att komma åt de orenheter som finns inne i malmen, vilket kan vara 
exempelvis kisel, natrium, kalium och fosfor samt för att få den storlek på malmkornen som 
krävs för att efterföljande pelletsprocess ska fungera. Till skillnad från sovringsprocessen är 
anrikningsprocessen en våt process där vatten tillsätts i malning och magnetsepareringen. 

                                                 

20 https://www.lkab.com/sv/om-oss/Koncernoversikt/Foradling/ 
21 https://www.lkab.com/sv/om-oss/Koncernoversikt/Foradling/Sovring/ 
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Anrikningsprodukten kallas slurry. Efter malning och separering blandas slurryn med olika 
tillsatser för att få rätta kemiska egenskaper i pelletsprodukten22. 

Pelletseringen är den sista delen i förädlingsprocessen, en process där slig blandas med tillsats 
och bindemedel för att sedan rullas till kulor. Sligen rullas i rulltrummor till kulor som är ca 10 
mm stora. Dessa så kallade råkulor transporteras sedan till pelletsmaskinen för torkning, 
förvärmning och bränning samt kylning. Magnetiten utvecklar i processen en stor mängd energi 
genom en kemisk oxidation till hematit. Detta gör att pelletstillverkningen på LKAB kräver 
60procent mindre jämfört med pellets producerade av hematit. För att nå den slutliga 
egenskapen hos pellets behöver den sintras, vilket innebär att pelleten värms upp så att 
järnmalmaspartiklarna delvis smälter ihop. Efter sintringen ska de glödheta kulorna kylas ner 
till ca 50 grader för att sedan tappas ner i de stora lagringsutrymmena intill pelletsverken i 
väntan på transport med tåg och båt till stålverkskunderna runt om i världen23.   

2.3 Extern personal 

På LKAB arbetar flera olika företag som inhyrda entreprenörer. De utför bland annat städ, bygg 
och olika typer av reparationsarbeten. Samtliga entreprenörer som arbetar inom LKABs 
industriområde ska genomgå en säkerhetsutbildning för entreprenörer. LKAB tillhandahåller 
en leverantörshandbok vilken syftar till att ge leverantörer en samlad bild av regler som omfattar 
leverantörer som utför arbete inom LKABs verksamheter såväl inom LKABs industriområde. 
Leverantören har en skyldighet att känna till och följa gällande lagkrav även om dessa ej 
beskrivs i leverantörshandboken24.  Handboken är främst riktad till leverantörens arbetsledning 
som har en skyldighet att genomföra egenkontroll för att säkerställa att uppdraget utförs i 
enlighet med rådande lagar och regler.  

LKAB har ett samordningsansvar för arbetsmiljön enligt AML 3:7. Samordningsansvaret 
medför en skyldighet att säkerställa externa företags/medarbetares kompetens. Med 
samordningsansvar menas inte ett totalansvar för alla inblandade företags arbetsmiljöarbete. 
Respektive arbetsgivares ansvar för de egna arbetstagarna gäller alltid, oberoende av 
samordningsansvaret (Arbetsmiljöpolicy LKAB).  

Allt arbete som utförs av entreprenörer bedrivs helt under entreprenörens arbetsledning och 
arbetsgivaransvar. Entreprenören ansvarar för att tillhandahålla personlig skyddsutrustning för 
sina anställda, de kan efter överenskommelse tillhandahållas resurser som till exempel 
lyftutrustning eller transporttjänst. Nyttjande av en tjänst eller utrustning vilket tillhandahållits 
av LKAB sker under entreprenörens ansvar (ibid.).  

                                                 

22 https://www.lkab.com/sv/om-oss/Koncernoversikt/Foradling/Anrikning/ 
23 https://www.lkab.com/sv/om-oss/Koncernoversikt/Foradling/Pelletisering/ 
24http://www.lkab.com/Global/Documents/Leverantor/Sv/Styrdokument/LKAB%20Leveranto%CC%88rshand
bok_Utskriftsversion.pdf 
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2.4 Arbetsplatsolyckor inom gruvindustrin 

Lite allmän fakta och statistik om olycksfall inom gruvnäringen har tagits fram, dels för att ge en 
övergripande bild av branschen men även för att kunna jämföra LKAB med övriga gruvor i 
landet. Olycksfallsfrekvens anger antalet olycksfall per en miljon arbetade timmar. Ur ett 30-
årsperspektiv har olycksfallsfrekvensen i gruvindustrin minskat från 50,3 år 1980 till 11,9 år 
2010 vilket till stor del beror på att många tekniska förbättringar genomförts under denna 
tidsperiod25. I Svemins årsrapport från 2010 framgår att det som krävs för att minska 
arbetsskadefrekvensen ytterligare är ett förändrat synsätt på arbetsmiljöfrågorna inom företaget, 
detta kan handla om attityder, beteenden, ledarskap och organisationsfrågor. Något som bland 

annat gjorts inom LKAB med hjälp av säkerheten först där fokus ligger på attityder och 
beteenden.  

 

Figur 1. Olycksfallsutveckling under 2001-2010.  Källa: Svemin, Arbetsskadefrekvens Årsrapport 2010 

Figuren ovan visar hur olycksfallsutvecklingen sett ut under åren 2001-2010 där man kan se hur 
minskningen sett ut år för år per en miljon arbetade timmar. För att jämföra LKAB med övriga 
gruvor i landet visas nedan en bild över arbetsskador inom den svenska gruv- och 
mineralindustrin där antal olycksmoment presenteras för varje företag. 

Nedan visas en figur över hur olycksfallsfördelningen sett ut bland de olika gruvorna i Sverige 
under 2010. Siffrorna som presenteras avser antal olyckor per en miljon arbetade timmar. Vad 

                                                 

25 Arbetsskadestatistik Årsrapport 2010, Svemin 
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bilden visar är att LKAB hamnar på en fjärde plats när det gäller olyckor per en miljon arbetade 
timmar. 

 

Figur 2. Olycksfall per en miljon arbetade timmar under 2010. Källa: Svemin, Arbetsskadestatistik, Årsrapport 2010 

Ur ett historiskt perspektiv har olycksfall som inträffat under jord ofta varit av allvarligare art än 
olycksfall som inträffat ovan jord. Under senare år kan man se en tendens av att denna skillnad 
i genomsnittlig allvarlighet har utjämnats26. Figuren nedan som avser alla anställda vid svenska 
gruvor, visar hur denna utjämning sett ut år för år.  

                                                 

26 Arbetsskadestatistik Årsrapport 2010, Svemin 

Figur 3Antal sjukdagar för alla anställda ovan och under jord under 2001-2010. Källa: Svemin, 
Arbetsskadefrekvens, Årsrapport 2010. 
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Figuren visar att olyckor som sker ovan jord har fram till och med 2010 blivit fler än dem som 
sker under jord. Något som troligen är ett resultat av att allt fler arbetsmoment under jord styrs 
via kontrollrum som befinner sig ovan jord. När det gäller allvarligare olycksfall, vilket innebär 
olycksfall som lett till dödsfall, invaliditet eller minst 30 dagars sjukfrånvaro visar Svemins 
årsrapport att de allvarliga olycksfallen framförallt inträffar i samband med Service- och 
reparationsarbeten27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27 Arbetsskadestatistik Årsrapport 2010, Svemin 
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Risker 

Enligt den tyske sociologen Ulrich Beck är vi på väg in i vad han kallar den andra moderniteten 
vilket hänvisar till det faktum att de moderna institutionerna håller på att bli globala samtidigt 
som vardagslivet frigörs från traditionens och sedvänjornas bojor. Det gamla industrisamhället 

är på väg att försvinna och har ersatts av ett risksamhälle. Dagens värld är inte mer riskfylld än 
tidigare perioder, utan riskerna vi möter har ändrat karaktär. Teknikens och vetenskapens 
framsteg skapar nya risksituationer vilka skiljer sig från hur det sett ut tidigare. Dagens risker är 
ett resultat av en lång rad förändringar i sociala livet. Dessa är på många sätt besläktade med 
varandra, de förändrade sysselsättningsmönstren, den ökade osäkerheten på arbetsmarknaden, 
det minskade inflytande som seder och traditioner har på självidentiteten, urholkandet av 
traditionella familjemönster och demokratiseringen av nära relationer (Giddens & Sutton, 
2014). 

Beck (2000) menar att dagens risker och hot skiljer sig väsentligt från medeltidens risker, det rör 
sig om moderniseringsrisker genom hotets globala effekter och dess moderna orsaker. De 
skador som dagens risker förorsakar begränsar sig inte längre till den plats där de uppkommer – 
företaget. Det är den sociala strukturen och den politiska dynamiken hos sådana potentiella hot 
som kommer inifrån civilisationen själv som står i centrum. Becks argumentation om dessa 
potentiella hot bygger på fem teser där en av dem handlar om socialt erkända risker. Det 
handlar om att undanröja orsakerna i själva industrialiseringsprocessen. Allmänhetens och 
politikens makt når plötsligt ända in i företagsledningarnas innersta rum – deras 
produktplanering, tekniska utrustning med mera. Sålunda blir det tydligare vad den offentliga 
debatten om definitioner av risker egentligen handlar om, inte bara hälsorelaterade 
följdproblem för naturen och människan, utan också de sociala, ekonomiska och politiska 
bieffekterna av dessa bieffekter. Detta kan handla om kollapsande marknader, devalvering, 
byråkratisk kontroll av företagens beslut, tillgång till nya marknader, enorma kostnader, 
rättegångar och prestigeförlust. Att förhindra och hantera detta kan inbegripa en 
omorganisation av makt och ansvar. Risksamhället är ett katastrofsamhälle där 
undantagstillståndet kan komma att bli normaltillstånd (Beck, 2000).  

Risker är precis som rikedom föremål för fördelning och skapar hotsituationer respektive 
klassituationer. Förekomsten och fördelningen av hot och risker förmedlas principiellt genom 
argument medan sådant som inkomst och utbildning är varor som den enskilde kan konsumera 
eller förnimma (Ibid.). 

I takt med att gamla idéer och traditioner granskas sägs det att människor och institutioner 
reflekterar mer över vilka krafter som påverkar deras liv, utveckling och överväger möjligheter 
och hinder som påverkar dem. Enligt Beck representerar det här en ny typ av individualism där 
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människor faller tillbaka på sina egna resurser för att göra sina egna arbetsplaner där man 
reflekterar över risker och möjligheter på innovativa sätt (Allen & Henry, 1997). 

Den mer individuellt inriktade olycksfallsforskningen behandlar teorier om och studier av 
individers risktagande. Det har emellertid visat sig att den eventuella effekten av 
personlighetsfaktorer i allmänhet överskuggas av andra förhållanden, exempelvis rådande 
normer på arbetsplatsen. Risk definieras ofta som möjligheten att en oönskad konsekvens 
inträffar. En objektiv riskbedömning kan uttryckas i risktal, hur stor är sannolikheten att en 
olyckshändelse ska inträffa och hur stor är sannolikheten i sådana fall att det även ska innebära 
ett olycksfall. En individs subjektiva riskbedömning kan även ha karaktären av en 
sannolikhetsbedömning, dessa får dock ofta en mer absolut karaktär, man tror eller tror inte att 
det är farligt. Det är den subjektiva riskbedömningen snarare än den objektiva som påverkar 
vårt beteende. Riskmedvetandet påverkas i viss mån genom information om risker, men i stor 
mån påverkas det även av egna erfarenheter. Om en person vid ett antal tillfällen varit i en viss 
riskfylld situation utan att vare sig en olycka eller allvarligt tillbud inträffat tenderar detta bidra 
till att riskupplevelsen minskar. En lycklig utgång av att ha klarat av en svår situation fungerar 
även som en slags belöning vilket kan förstärka beteendet som ledde till risksituationen 
(Lennerlöf, 1981). Risker kan skiljas på två olika positioner, att vara riskutsatta och att vara 
risktagande, vilka kan förekomma parallellt och delvis konstruera varandra men där det görs 
utifrån ett sammanhang. Att vara riskutsatt innebär att befinna sig i en situation där det inte 
finns möjlighet att aktivt välja bort risken eller att risken är svårkontrollerad, detta kan 
exempelvis handla om att vara utsatt för skadliga substanser. Att vara risktagande innebär ett 
fritt val, till exempel att kunna välja att använda bilbälte eller följa de regelverk som finns 
(Andersson, 2012).  

Om produktionssystemet, dvs. människor och utrustning i samspel fungerade felfritt utan 
störningar, skulle inte några olycksfall förekomma. Även om detta kanske är ouppnåeligt så är 
olika system och olika skeenden också olika störningsbenägna. Detta innebär att säkerheten 
varierar och för att kunna förbättra den behöver inträffade eller tänkbara störningar analyseras. 
Studier har gjorts där man bland annat utgår från undersökningar om mänskliga begränsningar 
och mänskliga felhandlingar. På basis av denna kunskap gäller det att utforma utrustning, 
maskiner och arbetsplatser på ett sådant sätt att sannolikheten för misstag minimeras. Ett 
system där mänskliga misstag inte längre är möjliga eller högst osannolika förutsätter att 
arbetsförloppet antingen helt befriats från människor eller att dessa människors beteenden kan 
styras i alla sina detaljer. En utveckling i den riktningen skulle dock gå tvärs emot alla 
strävanden att finna organisations- och arbetsformer med ökad frihet och självbestämmande 
(Lennerlöf, 1981).  

Tillbudsrapprotering kan höja riskmedvetandet hos arbetstagarna och därigenom motverka 
olycksfallen. Genom att var och en kontinuerligt ska rapportera om olyckshändelser även om de 
inte lett till olyckor riktas arbetstagares uppmärksamhet på föreliggande risker. En viktig 
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förutsättning för att upprätthålla engagemanget för tillbudsrapportering är att den information 
som kommer fram verkligen tillvaratas och leder till åtgärder (Lennerlöf, 1981).    

3.2 Organisationskultur 

Precis som när det gäller andra begrepp inom samhällsvetenskapen finns ingen enig definition 
av kulturbegreppet, oavsett om det används inom större sociala system eller om organisationer 
och grupper. Anledningen är att kultur är något abstrakt, en benämning på ett eller flera 
fenomen som de flesta av oss känner till men som det är svårt att mer exakt förklara vad det 
handlar om (Bang, 1995).  

Organisationskultur inrymmer aspekter som utmärker en organisation eller en del av den, till 
exempel en division eller annan enhet. Kulturbegreppet kan även användas för att belysa 
samhällen, civilisationer, yrkesgrupper, regioner, klasser, företag och arbetsplatser. Man kan 
även tala om branschkultur vilket avser vad som är gemensamt för företag inom en viss sektor 
eller industri (Alvesson, 2013).  

Begreppet kultur är holistiskt och handlar om ett kollektivt fenomen vilket kännetecknar en 
större grupp av människor. Kulturen är historiskt bestämd och vuxit fram genom tiden där den 
förmedlats via traditioner och vanor. Kulturen är socialt konstruerad och bärs upp av en grupp 
människor vilka fungerar som ett kollektiv. Den handlar främst om föreställningsmässiga 
fenomen, vilket rör sig om tankesätt, värderingar och uppfattningar om saker och ting snarare 
än att handla om den objektiva, synliga delen av organisationen. Kulturbegreppets relevans i 
organisationssammanhang hänger samman med att innebörder, föreställningar och symboler är 
centrala för människans fungerande på arbetsplatser. Organisationsschemat bestämmer inte vad 
som sker utan det viktiga är hur människorna uppfattar sociala roller och relationer i relation 
till hierarkier och gränser. Kulturen har alltid en historia och organisationer behöver förstås 
som något som utvecklas över tiden. Idéer och uppfattningar kan ibland sätta sig ganska snabbt 
och överföras till nyanställda från de äldre anställda i former av idéer, föreställningar och 
värderingar. Köps inte dessa av nyanställda tenderar de att sluta, medan de som stannar ofta tar 
till sig organisationskulturen och med tiden identifierar sig med den (Alvesson, 2013).  

Ser man chefen som högt över en själv eller är denne en äldre kollega med mer erfarenhet och 
som har mer överblick och samordningsansvar som man kan vända sig till ibland samt som 
ibland har önskemål och tjatar om saker och ting. Regler kan ofta inte föreskriva beteendet i 
detalj, särskilt inte i kvalificerade, kunskapsintesiva sammanhang där styrning inte kan inriktas 
på reglering av beteende. Regler, belöningssystem och teknisk kontroll med mera ingår i ett 
kulturellt sammanhang. Ledarskapets kontext är kulturell och utövas med olikartade relationer 
beroende på organisationssammanhanget. Synen på ledarskap och vad som är bra ledarskap är 
beroende på fråga och situation där det kan finnas variationer även inom en och samma 
organisation. Ledarskap är ett socialt fenomen som utövas mellan människor. Ledarskapet utgår 
inte inledningsvis från en bestämd ledare utan en person blir ledare genom att en eller flera 
personer tillskriver det hen säger stor vikt och låter sig påverkas av detta. För att förstå ledarskap 
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kan det därför vara lämpligt att fokusera på hur människor relaterar till och reagerar på chefens 
handlingar (Alvesson, 2013).  

Begreppet organisationskultur används av Alvesson (2001) som ett överordnat begrepp för ett 
tankesätt som särskilt intresserar sig för kulturella och symboliska företeelser. Kulturen finns 
inte i första hand i människors huvuden utan någonstans mellan huvudena på en grupp 
människor där innebörder och symboler öppet uttrycks, exempelvis i arbetsgrupper, 
styrelsesammanträden och även i materiella objekt. Kulturen blir därmed central när 
beteenden, sociala företeelser, institutioner och processer ska förstås. I en kulturell kontext är 
de socialt delade innebörderna intressanta, det är de gemensamma orienteringarna inom en 
organisation eller grupp som är av intresse (Alvesson, 2001). Organisationskultur har också 
definierats som en yttring av tre gemensamma processer, nämligen strukturer, processer och 
människor vilka alla tre kan påverka en individs beteende (Soutar et al. 1994).   

Genom att studera organisationskultur försöker man hitta faktorer som kan hjälpa till att 
beskriva, förklara och förutsäga människors beteende i organisationen. Rationalitet, mål och 
preferenser uppstår från organisatoriska handlingar. Organisationer består av individer med 
känslor, attityder, olika mål och begränsad rationalitet, vilka arbetar med komplicerad teknik, 
de behöver fungera i turbulenta omgivningar och osäkra förhållanden. De behöver även följa de 
lagar och regler som sätts upp av myndigheterna. Det är därför inte tillräckligt att beskriva 
organisationsmedlemmarnas beteende med hjälp av teorier som bygger på att människor är 
hundraprocentigt rationella (Bang, 1995).   

Det händer att organisationskultur förväxlas med företagets ledningsideologi, i dessa fall 
beskrivs organisationskultur som det som i verkligheten står för ideal och visioner som 
föreskrivs av den högsta ledningen. Organisationskulturen och ledarskapsideologin är dock 
oftast inte identiska, dels på grund av ideologins brist på djup jämfört med kulturen, dels på 
grund av variationer inom organisationerna och skillnader mellan de högsta cheferna och andra 
grupper. Organisationsmässiga, yrkesmässiga och andra former för kultur förser 
gruppmedlemmarna med en gemensam föreställning, med en känsla av klarhet, riktning, 
mening och syfte, kulturen har på så vis viktiga positiva funktioner att fylla. Att en arbetsgrupp 
eller en organisation tycks dela vissa idéer, värderingar och föreställningar behöver dock inte 
betyda att det skall ses som ett uttryck för konsensus eller harmoni. Kulturen kan vara en bärare 
av idéer som såväl chefer som vanliga anställda tar för givna och underkastar sig (Soutar et al, 
1994). Ibland hävdas att ledarskap handlar om att påverka värderingar, tankesätt och 
föreställningar, alltså kulturpåverkan. Vänder man på steken kan man även säga att 
organisationskultur påverkar ledarskapet. Chefer, åtminstone på högre nivåer påverkar och 
påverkas av organisationskultur. Allt agerande påverkas av kulturella föreställningar, inte minst 
ledarskapet. Ur ett kulturellt perspektiv handlar ledarskap främst om påverkan av hur de 
anställda förhåller sig till arbetsuppgifter, styrsystem, kunder med mera. Det handlar inte om att 
i första hand styra beteenden eller mäta resultat, detta uppnås främst genom övertalning och 
pedagogiska aktiviteter där de rätta förhållningssätten och värderingarna medför att handlande 
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och strävan mot måluppfyllelse går i önskad riktning. Ledarskap utövas genom att fokusera på 
vad som är viktigt, genom ett symboliskt ledarskap där man föregår med gott exempel, 
användning av särskilt språkbruk, berätta sederlärande och inspirerande berättelser samt genom 
att använda materiella ting och stimulera till tolkning av dessa på ett särskilt sätt (Alvesson, 
2013).     

Normer avser de regler som utvecklas inom en grupp med avseende på vad man ska tycka, tänka 
och göra för att uppfattas som fullvärdig gruppmedlem. De grupper vi tillhör har en stark 
inverkan på oss, människors olika roller formas i samspel med andra. Grupper som är 
betydelsefulla påverkar hur vi ser på världen och oss själva, dessa gruppers värderingar och 
normer blir till våra egna. På en arbetsplats påverkas vårt rollbeteende av dels formella 
föreskrifter avseende arbetsutförande, befogenheter, ansvar etc, dels av de förväntningar som 
andra har på oss samt dels på de förväntningar som vi själva har (Lennerlöf, 1981).  

Även om det gärna pratas om individualism och särart är flockmentaliteten bland människor 
utbredd. Mångfalden och samarbetsrelationer ökar inom och mellan organisationer och mycket 
förväntas ske i team, vilket ställer stora krav på den flexibla och samarbetskapabla individen. 
Många socialpsykologiska experiment har visat på den mänskliga naturens höga grad av 
anpasslighet och gruppberoende. Detta i bland annat ett där en auktoritetsperson uppmanade 
försökspersoner att ge smärtsamma, livsfarliga elektriska stötar i fejkade experiment (Stanley 
Millgram). Ett annat där försökspersonerna ombetts att bedöma vilken av två linjer med olika 
längder som är längst. När flera andra som ombetts att svara fel gjorde det före 
försökspersonerna fanns en stark benägenhet till följsamhet hos dessa försökspersoner. Man 
svarade alltså fel på en annars uppenbar fråga(Solomon Ash) (Alvesson, 2013).  

.3.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö bör förstås i vid mening som alla de förhållanden som omger människan i 
arbetslivet. En vid definition som stämmer överens med intentionerna bakom 1978 års 
arbetsmiljölag (Lennerlöf, 1981). Enligt regeringsformen ska samhället; trygga rätten till arbete, 
bostad och utbildning, samt verkar för att social omsorg, trygghet och för en god levnadsmiljö. 
Redan 1978 skrevs i förarbetena till arbetsmiljölagen att arbetet inte enbart ska vara så riskfritt 
som möjligt i fysiskt och psykiskt avseende, utan ska även ge möjlighet till engagemang, 
arbetsglädje och personlig utveckling. Arbeten som medför olika slag av hälsorisker 
kännetecknas av att de är ensidiga med små möjligheter till personlig och yrkesmässig 
utveckling.  (Renborg, 1995).  

Enligt AFS 2001:1 7§ ska arbetsgivaren se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet samt 
riskerna i arbetet ska vara tillräckliga för att inte ohälsa och olycksfall uppstår i arbetet. Vid 
allvarliga risker i arbetet ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas. Chefer och arbetsledande 
personal ska besitta de särskilda kunskaper som krävs för att klara av de uppgifter som de har i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska även som en del i sitt arbete med 
riskbedömningar, åtgärder och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet regelbundet 



21 

 

undersöka arbetsmiljöförhållandena och bedöma riskerna för att personalen kan råka ut för 
ohälsa eller olycksfall. Vid arbetsskador och arbetstillbud ska arbetsgivaren utreda orsakerna till 
dessa samt förebygga att de uppstår i framtiden (Zanderin, 2005). 

Den fysisk-kemiska miljön, som lokaler, förekomst eller frånvaro av drag, buller, dagsljus, 
kemiska substanser etc., har en direkt påverkan på människorna. Kemiska ämnen påverkar det 
centrala nervsystemet och tar sig uttryck i psykiska funktionsförändringar vilka kan bestå av, 
sänkt vakenhetsgrad, fördröjda reaktioner samt försämrad förmåga att kunna hantera 
information från omgivningen. Ett fysiskt exempel är att buller är psykiskt tröttande vilket 
påverkar vår uppmärksamhet (Lennerlöf, 1981). 

Arbetsmiljön utgör även en inlärningssituation, arbetstagaren lär sig inte enbart hur denne i 
teknisk mening ska utföra arbetsuppgifterna utan också de synsätt, traditioner och normer som 
råder på arbetsplatsen. Detta är av intresse för arbetsmiljöforskningen både ur ett allmänt 
perspektiv och gällande mer specifika frågor, exempelvis med avseende på individens 
medvetande om och inställning till olika olycksfallsrisker utvecklas och förändras. Arbetsmiljöer 
har skapats av människor och kan således även förändras av människor. Vilka faktiska 
möjligheter har arbetstagarna till att påverka arbetsmiljön, vilka faktorer främjar respektive 
hämmar engagemang i arbetsmiljöarbetet? (Lennerlöf, 1981) 

Samspelet mellan arbetsmiljö och individ består i att människan upplever och tolkar sin miljö. 
Människor kan på samma arbetsplats ha olika subjektiva miljöer, den uppfattning en människa 
har av en viss situation avgör hur denne kommer reagera på den situationen.  Om en person 
upplever ett särskilt arbetsmoment som farligt medan en annan inte gör det är det mera 
psykiskt pressande för den förste att utföra det arbetsmomentet (ibid.).  

 

3.4 Arbetsklimatets betydelse för organisatoriska beteenden 

Aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är en nyckelfaktor som bidrar till en friskare personal. För 
att skapa förutsättningar för ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete kan till exempel följande 
åtgärder användas; arbetsmiljöutbildning, att det skapas en aktiv medverkan och dialog i arbetet 
samt att arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av den dagliga verksamheten. Samtliga 
arbetstagare har en viktig funktion i arbetsmiljöarbetet. Det är därför viktigt att främja en dialog 
mellan arbetsgivare och arbetstagare så att alla görs delaktiga (Angelöw, 2002).  

Forskning har visat att det finns ett samband mellan organisatorisk säkerhetsmiljö och 
olyckssammanhang när det gäller en rad olika industriella miljöer som kärnkraftverk, 
tillverkningsindustrier, konstruktion och tjänstesektorn. En organisations säkerhetsmiljö kan 
definieras som en sammanfattning av de grundläggande uppfattningarna som de anställda delar 
om deras arbetsmiljö. En slags referensram för att styra ett lämpligt och anpassat beteende för 
hur arbetsuppgifterna ska hanteras (Clarke, 2006). Antagandet om sambandet mellan 
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organisationens säkerhetsmiljö och olyckssammanhang kommer från att miljön ger en 
vägledning för vad som är ett passande organisatoriskt beteende. Ett positivare klimat 
uppmuntrar ett säkerhetstänk genom organisatorisk belöning, medan ett negativt klimat 
förstärker ett osäkert beteende på grund av otillräckliga incitament för att förbättra säkerheten, 
vilket i sin tur är relaterat till förekomsten av olyckor. Säkerhetstänkande innebär att följa regler 
och riktlinjer, följa säkerhetsprocedurer och att skydda sig mot faror, genom att till exempel 
använda den skyddsutrustning som krävs. Att misslyckas med att säkerheten efterlevs är vanligt 
inom många branscher, som exempelvis gruv- och transportindustrin. När chefer och ledare 
visar sitt engagemang för säkerhet och omsorg för de anställdas välbefinnande, är de anställda 
ofta mer villiga att återgälda detta genom att bredda och förstärka sitt organisatoriska 
säkerhetsbeteende. Ett nyckelelement för ett positivt säkerhetsklimat är relaterat till de 
anställdas förväntningar på chefers säkerhetsvärderingar och säkerhetsantaganden. En 
longitudinal studie visade att det fanns en signifikant effekt mellan deltagande i säkerhetsarbete 
och motivation för säkerhetstänket, att engagera sig i aktiviteter för en säker arbetsplats ökade 
motivationen för att arbeta säkerhetsorienterat. Säkerhetsklimatet i en organisation har en stor 
betydelse för att främja anställdas engagemang och deltagande för säkerhetsåtaganden(ibid.).  

Risken för olyckor kan även påverkas indirekt genom förbättringar av arbetets utformning, den 
fysiska miljön samt genom kommunikation av anställda som deltagit i säkerhetsåtgärdande 
aktiviteter. En positiv arbetsmiljö minskar riskerna för stress och ger en förbättrad hälsa och ett 
bättre välbefinnande (ibid.).  

3.5 Säkerhetsarbete i Gruvan 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om bergarbete (AFS 2003:2) där även gruvarbete ingår, ska 
de som arbetar ha tillräckliga kunskaper om utrymning, farliga områden, lokala regler och 
andra förhållanden på arbetsplatsen för att kunna undvika ohälsa och olycksfall. Vid arbete 
under jord behövs goda kunskaper om de särskilda arbetsmiljöfaktorer som finns i denna miljö, 
utbildningar och en grundlig introduktion är därför viktigt för nyanställda och entreprenörer.  

En undersökning och riskbedömning ska göras innan arbete påbörjas med särskild hänsyn till 
geologiska, bergtekniska och andra förhållanden i den omfattning som behövs för planeringen 
av det fortsatta arbetets säkra utförande. Denna riskbedömning skall ses som en komplettering 
av de krav som finns i arbetsmiljöverkets föreskrifter om det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Det handlar om att identifiera och analysera riskkällor samt göra en uppskattning av dessa 
risker i avseende hälsa, miljö eller egendom (AFS 2003:2).  

Studier av arbetsplatsolyckor på LKAB har visat att nio av tio fall beror på den mänskliga 
faktorn (Alm, 2007). Enligt Lennerlöf (1981) finns det begränsningar i den mänskliga 
informationshanteringen vilket gör att om kraven för informationsmottagande och 
informationsbehandling är för höga kan inte arbetet utföras som avsett. Det kan i en del fall 
även vara så att arbetskraven i den vardagliga rutinbetonade situationen ligger inom våra 
kapacitetsgränser, men att de vid tillfällen när något ovanligt händer i hög grad överstiger vår 
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förmåga. När sådant väl händer och leder till felaktiga bedömningar och felhandlingar, 
konstateras det enkelt att vad som hände berodde på den mänskliga faktorn, med en innebörd 
att någon reagerat fel som borde ha reagerat rätt. Betydligt mer sällan konstateras att 
förhållandena var sådana att en lämplig mänsklig reaktion var omöjlig eller mycket osannolik 
(Lennerlöf, 1981). 

3.6 Maskulinitet 

Termerna maskulin och feminin hör till de mest förvirrade begrepp som förekommer i 
vetenskapen. En hel del av vårt tal och våra handlingar bygger på dessa kontraster, men när 
man försöker undersöka samma termer på ett logiskt sätt visar de sig vara märkvärdigt 
svårfångade och besvärliga att definiera. Enligt Connell (2008) är genus egen karaktär en 
underliggande orsak, vilken är historiskt föränderlig och politiskt laddad. Idén om en manlig 
könsroll var centralt vid det första betydande försöket att skapa en samhällsvetenskap kring 
maskulinitet. Det härstammar från det sena artonhundratalets debatt om könsskillnader då det 
fanns ett motstånd till kvinnlig emancipation vilket understöddes av en vetenskap om 
medfödda könsskillnader. Kvinnornas utestängning från universiteten rättfärdigades till 
exempel genom hänvisning till den kvinnliga skörheten som lätt bringade henne i obalans, 
vilket gjorde att hon inte skulle klara de hårda villkoren inom det akademiska livet. Den första 
generationen av kvinnor på de nordamerikanska forskningsuniversiteten bröt med denna 
doktrin och ifrågasatte dess hypoteser genom att forska om skillnader i mental kapacitet mellan 
män och kvinnor, varpå de fann mycket få skillnader (Connell, 2008). 

Runt mitten av 1900-talet lanserades begreppet social roll vilket verkade förklara ämnesområdet 
på ett modernt vis samt som med tiden kom att bli en del av vardagsspråket. När det handlar 
om genus används roll-begreppet på två olika sätt. I det ena ser man på roller som styrda av 
särskilda situationer.  Det andra och mer vanliga användningssättet innebär att män och 
kvinnor följer en allmän uppsättning förväntningar som är knutna till deras kön, könsrollen. 
Maskulinitet och feminitet kan lätt tolkas som internaliserade könsroller vilka är en produkt av 
inlärning eller socialisation. Iden om att maskulinitet är den internaliserade manliga könsrollen 
möjliggör social förändring, eftersom att rollnormerna är sociala sanningar kan de förändras 
genom sociala processer. (ibid.).  

Giddens (2007) betonar skillnaderna mellan kön och genus, där kön handlar om de biologiska 
och anatomiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Genus i sin tur står för sociala, 
psykologiska och kulturella skillnader. Genusbegreppet är kopplat till socialt konstruerade 
skillnader och behöver inte handla om en direkt följd av en individs biologiska kön (Giddens, 
2007).  Andersson (2012) skriver i sin avhandling att könsgörande till stor del handlar om att 
hantera situationer och social interaktion så att de blir passande utifrån. Detta innebär att vi 
individuellt och kollektivt försöker koda in oss efter könstillhörighet och anpassas enligt den 
aktuella situationen. Kön och manlighet kan uttryckas, göras och konstrueras på ett sätt i en 
arbetsgrupp av manliga gruvarbetare och på ett helt annat sätt i en nära relation mellan den 
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civila mannen i en familjesituation. Könsgörandet i gruvarbete kan ses som en kontinuerlig 
process där olika uttryck förhandlas i interaktionen mellan organisationens medlemmar. Även 
om dessa könspraktiker är tillfälliga i förhållande till tid, kontext och typ av interaktion så är 
det ändå så pass kontinuerligt återkommande att de kan utgöra mönster eller ses som lokala 
kontrakt.  Vissa mönster blir på så sätt normaliserade och kan uppfattas som det rätta eller bli 
stabila föreställningar.  

Inom sociologisk forskning är det väldokumenterat att mansideal historiskt sett har dominerat 
strukturerna, praktiker och rutiner för arbetarklassens yrkesverksamhet. Forskningen har bland 
annat tittat på föreställningen om industriorganisationer, ledning och industriarbete ses som 
fördelaktigt för män framför kvinnor. Vissa typer av arbete och organisationer kan diskuteras 
som sammanvävda med kön, till exempel är det svårt att separera industriarbete från 
maskulinitet. Det finns forskning som menar att organisatorisk förståelse för en maskulin 
identitet kan utvecklas i en kontext av riskfyllt eller farligt arbete. Risk kan definieras som 
sannolikheten att någonting skall inträffa och vilka konsekvenser det medför. Risk handlar även 
om individuella bedömningar, tolkningar och antaganden och kan därmed förstås som sociala 
konstruktioner. Risker bör därmed analyseras utifrån hur de uppfattas av individer i den sociala 
miljön och möjliga val bör förstås i just den miljön. Hur säkerhet etableras på en arbetsplats och 
hur säkerhet förhandlas mellan aktörer är en process som hänger samman med maktstrukturer i 
organisationen varav genus är en av dem (Andersson, 2012).  

De senaste tio årens genusforskning i industriländerna har bidragit med vissa allmänna teman; 
maskuliniteten konstrueras i vardagslivet, de ekonomiska och institutionella strukturerna är av 
betydelse, vikt läggs vid skillnaderna mellan olika maskuliniteter och man hävdar genus 
motsägelsefullhet och dynamiska karaktär. Ett viktigt tema är att genus inte är statiskt i 
förhållande till social interaktion, utan konstrueras genom interaktion. Den institutionella 
miljöns betydelse belyses av hur maskulinitet konstrueras inom sporten, när pojkar börjar utöva 
tävlingssporter lär de sig inte bara ett spel, de går in i en organiserad institution. Bara en 
minoritet når toppen men det är maskuliniteten och hur den skapas som kännetecknar 
idrottens och dess institutioners hierarkiska, tävlingsinriktade struktur. Denna struktur är inte 
skapad av en tillfällighet och den gäller även för arbetsplatser i allmänhet. Organisatoriska 
strukturer och ekonomiska omständigheter påverkar skapandet av maskulinitet på dess mest 
intima nivå. Arbetares kroppar som förbrukas av det hårda arbetet i fabriker och gruvor 
fungerar som ett bevis på arbetets och arbetarnas tuffhet och kan vara en metod att 
demonstrera manlighet(Connell, 2008). 

Under 70-talet kom sociobiologin på modet och återupplivade försöket att evolutionärt förklara 
det mänskliga samhället. Teoretikerna menade då att männens kroppar är bärare av en naturlig 
maskulinitet som har skapats genom det evolutionära tryck som utövats på det mänskliga 
släktet. Tillsammans med de maskulina generna ärvs även tendenser till aggression, familjeliv, 
tävlingslusta, politisk makt, hierarki, revirtänkande, promiskuitet samt lusten att bilda 
herrklubbar. Den begreppsvärld som sociobiologerna skapat om det naturligt maskulina 
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förutsätter stora skillnader i beteende och karaktärsdrag mellan kvinnor och män, samt är det 
nästan helt igenom en fiktion. Mycket forskning har utförts i denna fråga vilket visat att det 
vanligtvis inte finns några mätbara skillnader mellan intellekt, temperament och andra 
personliga karaktärsdrag (ibid.).    

2013 var enligt IF metalls mätning av andelen kvinnor inom gruvindustrin i Sverige 14,7 
procent, sedan 2009 har andelen stigit med 5,8 procentenheter28. Trots en ökande andel 
kvinnor är det fortfarande en mansdominerad bransch med en manlig könsmärkning. 
Könsmärkning av yrken är en ständigt pågående process vilken påverkas av arbetsdelningen 
inom familjen, normer och värderingar i samhället, socialisering av individer samt 
arbetsförhållanden och arbetsdelning. Genom socialisationen utvecklar kvinnor och män inte 
enbart olika egenskaper och kvalifikationer utan även föreställningar om att vissa egenskaper är 
maskulina och andra feminina vilket gör att även olika arbetsuppgifter könsmärks (Ulfsdotter 
Eriksson, 2006).  

Enligt Connell (2008) kommer kroppsarbetarnas sårbarhet från själva situationen som tillåter 
dem att definiera maskulinitet genom arbete. Tungt kroppsarbete kräver styrka, uthållighet, 
intensitet, tuffhet samt gruppsolidaritet. Att betona industriarbetarnas maskulinitet har både 
varit ett sätt att överleva i en exploaterande klassituation och ett sätt att hävda dominans över 
kvinnorna. Connell betonar även att genus är en social praktik som hela tiden refererar till 
kroppen och det kroppen gör (Connell, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

28 http://da.se/2013/11/fler-kvinnor-for-en-sakrare-gruva/ 
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4. Metodologi 

I denna studie hanteras begrepp och förhållanden som handlar om organisationskultur, risker 
och riskbeteenden samt attityder och normer vilket sedan diskuteras ur ett HRM perspektiv. 
Detta innebär att hänsyn behöver tas till den organisatoriska kontexten för att förstå de 
processer som sker i organisationen. Enligt Berger och Luckmann (2011) konstrueras 
verkligheten socialt. Författarna beskriver hur gemene man på gatan tar sin verklighet för given 
medan en sociolog inte kan göra det i och med sin systematiska medvetenhet om att männen 
på gatan i olika samhällen har helt olika verkligheter vilka de tar för givna (Berger & 
Luckmann, 2011). På liknande sätt har jag i min studie och i mina deltagande observationer 
fått ha i åtanke att de människor som jag studerat på LKAB lever i sin verklighet där många 
arbetat i företaget under väldigt många år där en väldigt stark organisationskultur utvecklats för 
såväl arbetsplatsen som arbetsutförandet. Jag har även fått tänka på att för dem fungerar mycket 
per rutin där ett säkerhetstänk och beteende som i teorin är lämpligt och kanske till och med 
självklart, kan vara något som inte hör till denna rutin eller i praktiken inte är lika självklart 
lämplig. För mig som kommer som en extern observatör med min kunskap och förförståelse 
kan uppfattningen av miljön och processerna som sker i verksamheten uppfattas på ett helt 
annat sätt. Att använda observationer som metod i studien var för att komma de studerade 
objekten närmare inpå och få en bättre förståelse för deras verklighet och utifrån det kunna 
göra en analys av arbetsmiljön som på ett rättvist sätt kan ge en bild av hur arbetet och 
arbetsmiljön i praktiken ser ut och fungerar.  

Enligt Berger och Luckmann (2011) finns en naturlig svaghet hos teoretiker att överdriva det 
teoretiska samhället. Teoretiska formuleringar av verkligheten återger inte uttömmande vad 
som är verkligt för ett samhälle. De menar att kunskap grundad på sunt förnuft måste stå i 
centrum för kunskapssociologin istället för idéer och teorier (Beger & Luckmann, 2011). Med 
tanke på att miljön på förädlingsverken inne på LKAB är av en helt annan art än till exempel 
ett kontorslandskap har detta varit något som följt med mig i mina observationer och 
framförallt analysen av resultatet till denna studie. Även om det finns många bra teorier och 
mycket forskning om vad som utgör en god arbetsmiljö och hur man bör arbeta för att uppnå 
den är det viktigt att ha med sig att alla organisationer är olika och hela tiden tänka på den 
organisatoriska kontexten för att kunna nå fram till en bra diskussion om hur man kan arbeta 
för en bättre arbetsmiljö. Under observationerna när arbetsmiljö har kommit på tal har 
personalen många gånger pratat om det sunda förnuftet och menat att ledningen som kommer 
med föreskrifter och förhållningssätt för en god arbetsmiljö många gånger överdriver. Det finns 
en uppfattning bland personalen om att arbetsmiljöfrågorna ibland går för långt och uppfattas 
av dem som lite fjantigt. Detta speglar återigen hur stor skillnad det kan vara på hur man 
uppfattar verkligheten och förutsättningarna för att arbeta på ett visst sätt. I min roll som 
observatör har jag fått ta hänsyn till de båda verkligheterna i min analys av arbetsmiljön och 
förutsättningarna för förbättringar.  
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Mänskliga uttryck för känslor och tankar kan objektiveras vilket innebär att de yttrar sig i 
produkter av mänsklig aktivitet som är tillgänglig för både dem som producerar dessa och för 
andra människor som element i en gemensam värld. Objektiveringarna fungerar som mer eller 
mindre varaktiga tecken på de subjektiva processerna hos personerna som frambringar dem och 
gör att de kan upplevas även utanför den face-to-face situation där de direkt kan uppfattas 
(Berger & Luckmann, 2011). Detta är något som jag i mina deltagande observationer har fått 
uppleva och haft användning av. Mycket av det som observerats är sådant som skett i 
kommunikationen mellan de anställda. Vrede som en subjektiv attityd kan till exempel 
uttryckas med en rad olika fysiska tecken som gör det möjligt att få grepp om en annan persons 
subjektiva känslor, det kan vara ansiktsuttryck, kroppställning, specifika rörelser med armar och 
fötter etc. Vreden kan även objektiveras med hjälp av till exempel ett vapen vilket är ett föremål 
som uttrycker en allmän avsikt att begå våld (ibid.). Språket är enligt Berger & Luckmann 
(2011) det viktigaste teckensystemet i det mänskliga samhället samt att de vanliga 
objektiveringarna i vardagslivet främst bevaras med hjälp av språkliga tecken.  Vardagslivet är 
det språk som delas med medmänniskorna och för att förstå vardagslivets verklighet behöver 
man förstå språket (Berger & Luckmann, 2011). I en organisation som LKAB där det finns en 
så stark organisationskultur blir språket och den jargong som arbetsplatserna präglas av en vital 
del av kulturen och de anställdas sätt att kommunicera med varandra.  

Mina egna värderingar påverkar studien när det gäller alltifrån ämnesvalet till hur studien har 
fortlöpt. Mina tidigare erfarenheter av att ha socialiserats in i samhället och arbetslivet såväl 
som mina studier inom sociologi och HRM bidrar till hur jag ser på organisationer, arbetsmiljö 
och personalfrågor. Arbetsmiljöfrågor har alltid varit intressant för mig eftersom att det är en så 
bred och viktig del av arbetslivet och förutsättningar till att trivas och lyckas i arbetet.  
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5. Metod 

5.1 Metodval 

Jag har i denna studie använt mig av emancipatorisk forskning vilket innebär att forskning 
bedrivs med det huvudsakliga syftet att åstadkomma förändringar genom fördjupade insikter 
eller ökad medvetenhet hos de berörda om deras situation, om förändringsmöjligheter, om 
förändringshindrande och förändringsfrämjande faktorer (Lennerlöf, 1981). Detta innebär att 
studien syftar till att skapa en större förståelse och medvetenhet hos de berörda om vilka brister 
som identifierats samt förslag på hur man skulle kunna arbeta för att motverka dessa brister. 
Med emancipatorisk forskning avses enligt Alvesson (2013) att ge inspiration till kritisk 
reflektion och befrielse från olika slags låsningar och begränsningar, vilket varit en ambition att 
bidra till. I den emancipatoriska forskningen utgår man från det marxistiska praxisbegreppet att 
kunskap åstadkoms genom ett växelspel mellan reflekterande över verkligheten och handlingar 
för att påverka denna verklighet. Forskaren kan genom sin medverkan stödja människornas 
medvetandegörande om att de själva bör medverka till att producera kunskap om sin situation. 
Forskningen medverkar till att förändringsprocessen kommer igång samtidigt som forskningens 
kunskapsutveckling främjas i ett dialektiskt samspel mellan teori och aktion (Lennerlöf, 1981). 
Detta kunskapsintresse skiljer sig från det tolkande genom en strävan att identifiera källor till 
missförhållanden och ideologiska föreställningar som motverkar självständighet och moraliskt 
medvetet tänkande. Både strukturella och omedvetna källor till sociala och psykiska fenomen 
behöver undersökas kritiskt, då krävs inte enbart förståelse utan även inslag av en förklarande 
förståelse (Alvesson, 2013).  

På LKAB finns som tidigare nämnts i inledningen ett gediget arbetsmiljöarbete och är ständigt i 
fokus, genom att använda deltagande observationer i denna studie ges en möjlighet att studera 
hur arbetet sker i praktiken och att identifiera eventuella brister i arbetsmiljön. Genom att ställa 
och försöka besvara kritiska frågor som är motiverade av ett emancipatoriskt kunskapsintresse 
kan ett frihetsutrymme för självständigt tänkande skapas. Detta inte enbart i fråga om medel 
utan också när det gäller mål och ideal. Kunskapens poäng är då att stimulera individer till att 
kritiskt undersöka och ifrågasätta idéer och normer (Alvesson, 2013).  

Eftersom att denna studie avser att analysera vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön och hur 
de anställda på LKAB’s beteenden ser ut i relation till säkerhetstänk är det viktigt att välja rätt 
metod för att kunna studera vilka grundläggande faktorer som påverkar arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljö är ett väldigt brett område och initialt så startade studien med att läsa tidigare 
forskning om arbetsmiljö i allmänhet samt arbetsmiljö inom gruvindustrin i synnerhet för att få 
en förförståelse för området. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats men med en del 
inslag av kvantitativt material. Eftersom att studien till viss del baseras på tidigare olycksfall och 
utredningar har en del statistik använts för att visa på antal olycksfall, tillbud och risker. Detta 
främst för att komma åt de kategorier av händelser som är vanligast förekommande. Vid analys 
av tillbud, olycksfall och risker har LKAB’s analysverktyg Qlikview använts. Det empiriska 
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materialet består dock till största del av deltagande observationer som gjorts under totalt sex 
arbetsdagar med tre olika arbetsgrupper på LKABs förädlingsverk.  

Deltagande observationer har använts för att komma så nära inpå de människor som studerats 
som möjligt samt för att kunna gå in mer på djupet och skapa en förståelse för hur 
arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken.  Genom deltagande observationer deltar jag inte bara 
som forskare utan även som människa, en metod som kan ses som stridande mot en 
objektivism som går ut på att behandla det observerade som fakta (Fangen, 2005). För att få en 
trovärdig fakta krävs dock ett deltagande, det bidrar även till att minska riskerna för att 
situationen ska påverkas så att de närvarande känner sig objektiverade och stressade på grund av 
observatörens närvaro.  En observatörs närvarande kan förändra eller påverka situationer på 
olika sätt, vilket gör att idealet är att på ett naturligt sätt smyga in i det sociala sammanhanget 
(ibid.). För att undvika att påverka de studerade arbetstagarna med min närvaro har 
observationer gjorts under två dagar på varje arbetsplats samt att observationerna under dessa 
dagar gjorts med samma skift på de olika orterna.  

Det finns en uppfattning om att det som kännetecknar kvalitativ metod generellt, och i 
synnerhet deltagande observation är en viss flexibilitet vad gäller problemformuleringen. Det 
finns en problemformulering som utgångspunkt för studien, men som är möjlig att ändra och 
finslipa efterhand som mer kunskap inom området tillägnats (Fangen, 2005). Denna studie är 
uppbyggd på liknande sätt där en problemformulering utformats vid starten av arbetet med 
studien, men som efterhand förändrats i takt med att mer kunskap och förståelse för området 
tillägnats.  

5.2 Procedur 

Studien påbörjades med att skapa en förståelse för företaget LKAB, vad företaget har för 
historia, vilka arbetar där och vad arbetar dem med. Detta gjordes dels genom deras hemsida 
och tidskrifter som fanns att tillgå på universitetsbiblioteket i Luleå, men även genom en 
företagspresentation. Arbetet fortsatte sedan med att läsa om tidigare forskning inom området, 
dels inom arbetsmiljö överlag men även om den specifika forskning som gjorts om arbetsmiljön 
på LKAB. Det är enligt Esaiasson (2007) en fördel att tidigt i forskningsprojektet ta reda på vad 
forskarsamhället redan idag vet om frågan som är tänkt besvaras samt vilka svar det finns på 
närbesläktade frågor med relevans för det som ska undersökas (Esaiasson, 2007). Den tidigare 
forskningen har sedan varit behjälplig vid formulering av syfte och frågeställningar samt har den 
bidragit med idéer till studiens teoretiska referensram. Jag fick även i ett tidigt skede genomföra 
samma webb-baserade säkerhetsutbildning som alla nyanställda som ska vistas på LKABs 
områden måste göra. Utbildningen bestod av två olika delar som tog ungefär 45-60 minuter 
vardera. I och med genomförandet av utbildningen så fick jag även en större förståelse för 
arbetet med säkerhet och en förförståelse för hur en del av säkerhetsrutinerna fungerar vilket 
var till fördel under observationerna. För att få tillgång till LKABs portal har även en utbildning 
för datakörkort genomförts.  
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Arbetet med insamling av det empiriska materialet fortsatte genom att först gå igenom och 
analysera tidigare olycksfall, tillbud och risker inom LKAB. För att göra detta har jag haft 
tillgång till analysverktyget Qlikview, vilket är en plattform som gör det möjligt att söka bland 
data, i detta fall avvikelserapporter. Detta har varit till stor hjälp för att hitta och analysera vilka 
typer av olyckor som varit vanligast förekommande samt uppgiftslämnarnas egna uppgifter om 
vad som orsakat dessa. Med hjälp av denna analys har jag sedan kunnat använda materialet till 
att analysera eventuella rotorsaker till inträffade olyckor. Inför observationstillfällena på 
respektive arbetsplats har jag tillsammans med verksamhetsutvecklare inom arbetsmiljö tillika 
även min handledare på LKAB gått igenom och analyserat vilka kategorier av avvikelser som 
arbetsplatserna rapporterat in. Detta har i sin tur varit till stor hjälp vid de deltagande 
observationerna som utfördes, för att på ett enklare sätt veta vilka beteenden och situationer 
som jag borde lägga störst vikt vid.  

Hur själva observationerna har genomförts presenteras nedan under 5.4. Efter att 
datainsamlingen slutförts och sammanställts har det gett inspiration till ytterligare teorier att 
använda till analysen av insamlat resultat.  

5.3 Urval 

En motivation till val av metod har tidigare redovisats, valet av undersökningsobjekt gjordes i 
en första fas genom att se vilket område inom LKAB som var i störst behov av en studie likt 
denna. Detta var något som diskuterades tillsammans med min handledare på LKAB som i sin 
tur diskuterat frågan med sina kollegor på LKAB. Med tanke på att förädlingsverken på LKAB 
är de mest olycksdrabbade arbetsområdena blev det till slut bestämt att studien skulle utföras på 
de tre olika förädlingsverken i Svappavara, Kiruna och Malmberget. För att få en bredare bild av 
arbetsmiljöarbetet och kunna se mer än tillfälligheter på en arbetsplats valdes tre olika 
arbetsgrupper ut på tre olika orter för observationsstudien. Jag följde med de tre olika 
arbetsgrupperna i deras arbete under två arbetsdagar vardera. Att medverka i två arbetspass med 
de olika arbetsgrupperna gjordes för att öka förtroendet hos urvalsgrupperna och minska 
riskerna för att min närvaro skulle påverka de studerades beteenden och agerande. I kvalitativ 
forskning görs oftast ett så kallat selektivt urval vilket innebär att man inför ett fältarbete utför 
en kartläggningsrond som för en till en rad miljöer där studien kan utföras (Fangen, 2005). När 
jag i studien pratar om de anställda så avses personalen på förädlingsverken, där jag dels har 
studerat ”mekare” som arbetar som maskinmekaniker och dels driftpersonal vilka är dem som 
arbetar med själva driften av maskinerna. Utöver ordinarie personal som arbetar operativt har 
även arbetsledare och produktionschefer studerats eftersom att dem till stor del funnits bland 
den ordinarie personalen.  

5.4 Observationer 

Deltagande observationer är ett begrepp som ofta används synonymt med fältarbete. Fördelarna 
med fältarbete är möjligheten att tillägna sig kunskaper genom förstahandserfarenheter 
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(Fangen, 2005). Genom att använda deltagande observationer har jag kunnat komma de 
anställda närmare in på verkligheten vilket underlättat förståelsen och tolkningen av 
arbetsmiljön och beteenden kring risktänkande. Observationer som forskningsmetod innebär 
att forskaren finns på plats och gör iakttagelser med egna ögon, detta innebär att denne inte 
behöver förlita sig på vad andra återberättar. Metoden blir särskilt lämplig att använda då man 
vill studera processer eller strukturer som är svåra att klä i ord för inblandade parter. Personer 
som är mitt uppe i ett skeende ser inte alltid själva vad som försiggår (Esaiasson, 2007). I och 
med att det redan gjorts en hel del studier av arbetsmiljön på LKAB där kvalitativa studier i 
form av intervjuer främst använts så fanns det ett önskemål från företagets sida att göra en 
observationsstudie för att kunna se sådant som medarbetarna inte själva lägger märke till på 
grund av att det för dem kanske blivit en självklarhet att göra på ett visst sätt.  

För Chicagoskolan var deltagande observationer forskarnas huvudmetod, men som 
kombinerades med många andra datainsamlingsmetoder. De använde allt möjligt som material 
till sin forskning, bland annat demografisk statistik samt studier av lokal historia. University of 

Chicago’s etnografiska orientering fick en ny inriktning med Whytes street corner Society från 
1943 där Whyte gjorde formell forskning till en del av sin livserfarenhet och kallade det för 
”deltagande observation”. Detta har för sociologer blivit själva idealversionen av hur ett 
fältarbete ska utföras (Fangen,2005). I denna studie används deltagande observationer som 
huvudmetod där kompletterande empiriskt material består av sekundärdata i form av olycksfall, 
tillbud och risker som tillhandahållits från LKAB för att få en grundlig analys av deras 
arbetsmiljöarbete.  

Något som ur ett längre perspektiv varit en ambition att föra vidare från Chicagoskolan är att 
fokusera på deltagarnas egen förståelse av det sociala spel de är involverade i (ibid.). Eftersom 
att arbetsmiljöarbete är något som kräver samtliga anställdas engagemang har studien utöver 
vilka förutsättningar som ges, även fokuserat på individernas eget bidrag till en säker 
arbetsmiljö. Chicagoskolan beskriver forskningsmetoden som insamlande av data genom att 
delta i de studerade människornas vardagsliv, att iaktta vilka situationer människor agerar 
utifrån och hur de uppför sig i dessa situationer (ibid.).  

Vid deltagande observationer är engagemang ingen valmöjlighet i och med att man befinner sig 
i den världen blir man automatiskt engagerad på ett eller annat sätt. Det som går att välja är vad 
i kontexten man vill engagera sig i. Genom att bedriva deltagande observationer utförs två 
former av handlande på samma gång, dels involveras man i samspel med andra, dels görs 
iakttagelser av vad andra företar sig. Deltagande observationer innebär inte att observatören 
behöver delta i samma aktiviteter som de studerade objekten, i ordet deltagande ligger snarare 
ett deltagande i det allmänna sociala samspelet. Forskning baserad på deltagande observationer 
kan ge en mer komplex bild av de människor som studeras än vad till exempel kvalitativa 
intervjuer gör, det ger en möjlighet att komma de studerade människorna närmare inpå samt 
att jämföra vad de säger med vad de faktiskt gör (Fangen, 2005).  



32 

 

5.4.2 Fallgropar och annat att tänka på vid observationer 

En nackdel med deltagande observation är att man lätt kan bli känslomässigt involverad och se 
processen ur en subjektiv utgångspunkt. Detta kan göra det svårt att hålla tillräcklig distans för 
att säkerställa en objektiv beskrivning. Fler nackdelar är att forskaren genom sin närvaro kan 
påverka händelseförloppet som studeras samt att man i förväg inte vet vad resultatet av den 
pågående processen blir och det kan därför i efterhand visa sig att man inte har någon större 
nytta av den inblick man fått (Ejvegård, 2009). Detta var lite av en rädsla innan observationerna 
genomfördes, att spendera dagar ute på arbetsplatserna för att sedan komma hem utan något 
användbart resultat. Det är även viktigt att vara medveten om vad observationer inte kan 
användas till. Observationer säger till exempel ingenting om människors intentioner med sina 
handlingar, eller vilka tolkningar de gör av olika situationer. Det är även svårt att fastställa 
känslolägen med hjälp av observationer (Esaiasson, 2007). Genom att vara medveten om vilka 
fallgropar som finns vid deltagande observationer så är det lättare att undvika att falla dit. 
Innan man startar ett projekt är det viktigt att göra en grundlig självrannsakan för att reda ut 
eventuella egna hämningar och bindningar i förhållande till forskningstemat eller den grupp 
människor som avser att studeras. Efter att ha kommit underfund med sin egen snedvridning, 
egna fördomar och förutfattade meningar kan man medvetet leta efter fall som utmanar 
sanningshalten i förförståelsen (Fangen, 2005).  

Det viktiga är att man hela tiden reflekterar över sitt beteende och frågar sig om det kan påverka 
resultatet.  

5.4.3 Utförandet av observationer. 

Inför ett fältarbete bör man göra klart för sig vilka teoretiska ledtrådar som man har med sig till 
hjälp för att styra vad som bör fokuseras på(Fangen, 2005). I mitt fall har fokus legat på 
organisationskulturen, hur deltagarna påverkas av normer och beteenden hos varandra, samt 
riskbeteende. På ett mer överordnat plan förespråkas av en del forskare att försöka se händelser, 
handlingar, värderingar och normer ur samma perspektiv som dem som studeras, en metod 
som dock även kritiserats (ibid.). Observationer sker genom att forskaren intar rollen som 
fullständig observatör eller fullständig deltagare, där det handlar om att ta fasta på om det mest 
lämpade är att aktivt delta i de olika skeenden som förekommer eller vara som en fluga på 
väggen, närvarande men obemärkt (Esaiasson, 2007). Vid mina observationer på de olika 
förädlingsverken på LKAB så intog jag en aktiv roll som observatör. För att det skulle bli så 
naturligt som möjligt för personalen att jag var närvarande så antog jag såväl ett socialt 
deltagande som ett visst aktivt deltagande i arbetet. Detta bidrog till en bredare förståelse för 
arbetet, arbetsmomenten och förutsättningar för säkerhetstänk hos personalen. 

Under själva observationstillfällena har endast ett fåtal främst övergripande anteckningar gjorts, 
men även en del mer detaljerade noteringar för att inte gå miste om små detaljer som kan vara 
viktiga för studiens resultat. Dessa anteckningar har noterats i mobiltelefonen, vilket var ett 
strategiskt val att inte ta med sig ett anteckningsblock in i den miljön. Vid behov har jag under 
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raster eller vid andra lämpliga tillfällen noterat stödanteckningar för att inte gå miste om någon 
viktig information som skulle kunna tänkas bli bortglömt. Eftersom att omtolkningar av 
situationer och händelser är ett centralt inslag vid de flesta observationsstudier är det viktigt att 
ha så detaljerade anteckningar som möjligt (Esaiasson, 2007). För att ändå få med så detaljerade 
anteckningar från fältet som möjligt har en grundlig sammanställning av dagens observationer 
gjorts direkt efter avslutade arbetspass. 

Genom att använda fältanteckningar förvandlas en händelse som bara existerar i ögonblicket 
till att bli en redovisning som existerar på papper och som kan bedömas om och om igen. När 
fältanteckningar görs med utgångspunkt i vad man hört och sett får anteckningarna just den 
här kvaliteten och blir något som man kan läsa igenom och ständigt återvända till, en process 
som har stor betydelse för analysarbetet (Fangen, 2005).  

Observationerna har utförts under tisdag till fredag vecka 10 samt tisdag-onsdag vecka 12. 
Enligt Fangen (2005) kan det vara klokt att skapa en rutin där man med jämna mellanrum kan 
dra sig undan fältarbetet för att få lite distans och lugn för att skriva. Att inte göra de sista 
observationerna under vecka 11 var ett medvetet val just av denna anledning. Tanken var att en 
vecka mellan observationstillfällena med reflektion och analys av det insamlade materialet från 
de första dagarna med observation kunde vara nyttigt för det fortsatta arbetet med 
datainsamlingen. Avbrott i fältarbetet kan ge en fräsch analytisk blick och en insikt om 
justeringar av den egna rollen behöver göras eller om andra viktiga saker att titta efter som 
tidigare kan ha missats (ibid). Fyra heldagar med observationer i rad ger en hel del intryck samt 
kräver en hel del engagemang och energi vilket gjorde att en veckas reflektion och paus från 
observationsarbetet var nyttigt för både arbetet och mig själv som observatör, inte minst med 
tanke på att jag under mina observationer antog den mer aktiva rollen.  

5.5 Analys 

Den marxistiska forskningstraditionen betonar sociala processer snarare än sociala tillstånd. Ett 
tillstånd betraktas som ett läge i en förändringsprocess från ett tidigare till ett senare stadium. 
Förändringar sker såvida dialektiskt. För att få insikt i en viss social situation behöver man 
analysera hur den uppkommit och vilka motsättningar som kan finnas för fortsatta 
förändringar. Kunskapsutveckling sker även dialektiskt och utgörs inte enbart av ett kvantitativt 
kunskapssamlande utan även av att nya synsätt avlöser de gamla (Lennerlöf, 1981). 
Observationer som metod till denna studie har som syfte att ge en bättre insikt i hur arbetet 
fungerar i praktiken för att tillsammans med resultatet av avvikelserapporterna kunna analysera 
vilka brister som finns samt vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön. Enligt den 
marxistiska dialektiken övervinns inte motsatserna mellan kunskap och illusion på det abstrakta 
plan där de formulerats, utan snarare i det konkreta, det mångfaldiga och specifika. I den 
konkreta undersökningen kan man finna en viss vägledning i de abstrakta principerna, hur 
inbördes motsägande dessa än är på sitt eget abstrakta plan (Johansson & Liedman, 1993).  
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Att analysera observationsdata liknar i stor utsträckning analysen av andra kvalitativa data som 
samlats in med exempelvis samtalsintervjuer. Även vid observationsstudier kan forskaren göra 
transkriberingar, upprepade omläsningar, detaljerade kategoriseringar och på ett systematiskt 
sätt arbeta fram de mer djupgående mönstren i materialet (Esaiasson, 2007). Fältanteckningar 
utgör en del av datamaterialet till denna studie. Det är viktigt i skrivandet att bryta ner den 
vardagliga förståelsen för att upparbeta en mer analytisk förståelse. Utöver att deskriptivt 
återberätta resultatet av observationerna ska de även sättas i ett sammanhang samt ska det även 
tolkas. På det sättet lyfts kunskapen från att enbart gälla en unik händelse och en enstaka miljö 
till att bli överflyttbar till andra liknande händelser, ställen och miljöer (Fangen, 2005). För att 
underlätta tolkningen och analysen av materialet har jag valt att inte nämna orterna som 
studerats vid namn under resultatet. Detta för att kunna ge en så detaljerad beskrivning som 
möjligt av resultatet och samtidigt bevara konfidentialiteten för deltagarna i studien. Istället för 
att nämna de studerade orterna vid namn har jag därför valt att kalla dem för A, B och C när 
resultatet och analysen presenteras. Det är dock inte uteslutet att det för en väl insatt går att 
lista ut vilken av orterna som nämns vid respektive bokstav.  

5.6 Reabilitet och Validitet 

Validitetsproblem är en anledning till att forskare sällan använder sig av enbart 
observationsdata. Det finns en risk för att allt för avskalade eller distanserade observationer gör 
att man inte helt förstår de skeenden som försiggår (Esaiasson, 2007).  

Reliabla datainsamlinsmetoder innebär att de metoder som används för datainsamling bör ge 
resultat som i så liten mån som möjligt påverkas av slumpen. Olika typer av data är mer eller 
mindre känsliga ur reabilitetssynpunkt. Observationer av faktiska, lätt identifierbara 
förhållanden på till exempel arbetsplatser eller frågor, där den svarande skall ge 
faktaupplysningar brukar ge ganska reliabla resultat. Data av typen bedömningar, attityder, 
värderingar etc är mindre reliabel art. Något som kan motverkas genom noggranna 
instruktioner om hur bedömningen skall utföras. Genom att göra datainsamlingen fylligare 
ökar man förutsättningarna för ett mer tillförlitligt resultat (Lennerlöf, 1981). I denna studie 
har sex hela arbetsdagar på tre olika orter observerats, vilket motsvarar ca 48 
observationstimmar, under dessa observationstillfällen har en del återkommande företeelser 
kunnat urskiljas vilket gör att riskerna för att resultatet baseras på tillfälligheter minskas. Med 
hjälp av att även använda analyser av tidigare inrapporterade avvikelser för ett antal år tillbaka 
som kunnat kopplas till iakttagelser som gjorts under observationstillfällena ökar reliabiliteten 
ytterligare. Reliabilitet bygger dock i grunden på att man gör kvantitativa studier där värden för 
variabler mäts och anges för varje enhet. För att en konstans ska råda krävs att den enskilda 
människan är stabil eller statisk i sina beteenden och i sina åsikter (Trost, 2005).  Metodvalet 
med antalet observationstillfällen och analys av tidigare inrapporterade risker bådar för en god 
reliabilitet. Eftersom att det ändock till stor del är enskilda människor i enstaka arbetsgrupper 
som studerats där det även visat sig att det finns en del skillnader mellan de olika orterna när 
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det handlar om säkerhetskultur, kan inte resultatet generaliseras för att gälla hela 
förädlingsverken på LKAB.  

5.7 Etik 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som 
framtagits av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 har tagits i beaktande i 
denna studie. Enigt dessa principer får inte individer utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Detta krav som kallas individskyddskravet är utgångspunkten 
för forskningsetiska överväganden29, och har så varit även i denna studie. Individskyddskravet 
kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskning, dessa presenteras nedan. 

Informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera de berörda 
undersökningsdeltagarna om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Informationen som ges 
ska vara mer eller mindre detaljerad, undersökningens syfte ska anges och en beskrivning i stora 
drag av hur undersökningen genomförs30. Jag har i samband med att jag träffat varje ny 
arbetsgrupp presenterat mig samt syftet med arbetet jag ska utföra. Det som nämnts för 
undersökningsdeltagarna är att det handlar om arbetsmiljön på LKAB, i synnerhet 
förädlingsverken samt att det är på uppdrag av företagshälsan och i ett förbättringsorienterat 
syfte. Inga detaljerade beskrivningar på vad som varit fokus vid observationerna har getts till 
deltagarna.  

Samtyckeskravet, handlar om att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma över 
sin medverkan31. I detta fall är det först och främst de olika produktionscheferna som accepterat 
en förfrågan om att medverka i denna undersökning. Dessa har sedan informerat sina 
arbetsgrupper som varit medvetna om att jag ska komma och antagligen haft möjligheter att 
komma med invändningar till sin chef vid eventuella frågor eller önskemål om att inte 
medverka.  

Konfidentialitetskravet, detta innebär att uppgifter om personer som medverkar i undersökningen 
skall ges största möjliga konfidentialitet. Uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, 
förvaras och avrapporteras på ett sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 
utomstående32. I de anteckningar som gjorts under observationstillfällena har inga namn på 
personer noterats eftersom att det inte var relevant för studien. För att ytterligare bevara 
deltagarnas konfidentialitet presenteras de studerade orterna som A, B eller C istället för vid 
deras namn.  

                                                 

29 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
30 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
31 Ibid. 
32 Ibid.  
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Nyttjandekravet, uppgifter om enskilda personer får inte användas eller utlånas för kommersiellt 
bruk eller andra icke-vetenskapliga syften33. Jag har i min studie varken använt mig av eller 
noterat personuppgifter om enskilda personer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

33 Ibid.  
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6. Analys av tidigare olyckor, tillbud och risker 

Till denna inledande del av studiens resultat har material som tillhandahållits från LKABs 
interna portal använts. Arbetsmiljöplaner- och policys av olika slag som hämtats från LKAB 
portalen används för att synliggöra vad som gäller på arbetsplatserna. Utöver detta har även 
statistik på tidigare olyckor tillbud och risker tagits fram för en längre tidsperiod för att 
analysera vilka som varit vanligast förekommande på de olika arbetsplatserna som studerats.  

På LKAB finns ett ordning och reda koncept vars huvudsyfte är att skapa trivsamma, säkra och 
kostnadseffektiva arbetsplatser. För att ordning och reda ska uppnås krävs ett gemensamt 
uthålligt arbetssätt som är en naturlig del av det dagliga arbetet. På LKAB innebär ordning och 
reda bland annat att verktyg är anpassade till sitt användningsområde, att det material som 
behövs finns på rätt plats, att lokaler och maskiner är rena samt att den information som finns i 
anläggningarna är korrekta. Ledningens engagemang är avgörande för ett framgångsrikt arbete 
med ordning och reda. Det är ledningens ansvar att införa, driva och efterfråga arbetet med 
ordning och reda på det egna ansvarsområdet. Varje medarbetare ansvarar för att känna till och 
arbeta enligt de rutiner som är beslutade inom ansvarsområdet. Arbetet grundar sig i 5S-
metoden. 

 Sortera: Vad ska vara kvar och vad ska rensas bort? Beslutet tas utifrån hur ofta saker 
används och hur viktiga de är utifrån arbetet som ska utföras. 

 Strukturera: Organisera arbetsytan. Var sak på sin plats. Nödvändig skyltning där det 
behövs.  

 Städa: Göra rent ordentligt. Lokalisera smutsorsaker för att åtgärda dem för all framtid. 
Maskiner, rör, kabelstegar, bilutrymmen etc. Ordningen som skapas ska sedan 
bibehållas. En lämplig ”städnivå” ska beslutas om med tillhörande städrutiner.  

 Standardisera: Områdesansvariga utses och arbetet följs upp.  

 Se till: Denna punkt hjälper arbetsgruppen att fullfölja alla överenskommelser om 
ordning och reda på området. Säkerställer att arbetet självdisciplinerat följer en 
standardprocedur när man infört ordning och reda. Detta med hjälp av följande 
aktiviteter: 
- Ordning och reda finns som en punkt på agendan vid arbetsplatsträffar. 
- Besiktning av ordning och reda genomförs, utförare får feedback.  
- Brister och avvikelser dokumenteras och åtgärdas.  
- Ett strukturerat förbättringsarbete finns för ordning och reda.  

Ett personligt ansvar gäller, alla ska plocka undan efter sig och bidra till ordning och reda på 
arbetsplatsen.  

 

6.1 Olyckor, tillbud och risker 
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Nedan visas olycksfallsutvecklingen på LKAB mellan 1960-2014. Diagrammet visar 
olycksfallsfrekvensen med frånvaro per miljoner arbetade timmar. Det man kan se är att det 
skett en positiv utveckling sedan mätningarna 1960 startade, med en radikal minskning av 
olyckor med frånvaro.  

 

Samtliga medarbetare och entreprenörer som arbetar på LKABs områden ansvarar för att risker, 
tillbud och olyckor snarast rapporteras till närmaste chef eller direkt till LKABs kontaktperson 
för samordningsfrågor om så är överenskommet. För entreprenörer eller annan icke LKAB 
personal gäller att arbetsledaren överlämnar en kopia på avvikelsen till kontaktpersonen för 
samordningsfrågor som sedan vidarebefordrar dokumentet till företagshälsovården. Bilden 
nedan visar hur de olika kategorierna av avvikelserapporteringarna definieras på LKAB: 

En olycksrapportering görs när en olycka inträffat, en person har på något sätt blivit skadad av 
det inträffade. En tillbudsrapportering görs när någonting avvikande hänt som skulle kunna 
medfört en personskada men inte gjorde det i detta fall. En riskrapportering görs när det finns 
en risk att en olycka kan ske, detta kan till exempel vara som bilden ovan demonstrerar, att det 
föreligger en risk att föremålet kan ramla ner och orsaka skada.  

Bilden nedan ger en överblick av förhållandet mellan inrapporterade avvikelser när det gäller 
olyckor med frånvaro, olyckor utan frånvaro, tillbud och risker under 2013. De allra flesta 

Figur 4 Bild hämtad från LKABs intranät 
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avvikelserapporter, 3454 stycken handlar om identifierade risker. Tillbudsrapporteringar har 
gjorts i 1465 fall, olycksfall utan någon frånvaro har inrapporterats 319 gånger och olyckor med 
frånvaro i 58 fall.   

 

Lennerlöf (1981) menar att tillbudsrapproteringar kan höja medvetandet hos arbetstagarna och 
därmed motverka olycksfallen. Genom att varje arbetstagare kontinuerligt ska rapportera 
olyckshändelser även om dessa inte lett till olyckor riktas personalens uppmärksamhet på 
föreliggande risker. En viktig förutsättning för att upprätthålla engagemanget för 
tillbudsrapporteringar är att den information som kommer fram verkligen tillvaratas och leder 
till åtgärder (Lennerlöf, 1981).  Vid analyserna av avvikelserapporterna så kunde det bli tydligt 
om chefen på en specifik arbetsplats arbetat extra mycket med avvikelserapporter, ibland även 
inom specifika områden. På en av arbetsplatserna kunde man till exempel se att många 
avvikelserapporter för risker i arbetsmiljön handlade om saknade ingreppsskydd, det blev då 
tydligt att man på den arbetsplatsen hade fokuserat mycket på just riskrapporteringar när det 
gällde ingreppsskydd. Trots att avvikelserapporterna kräver ett engagemang och ihållighet som 
gör att dem kanske inte används i den utsträckning som det är tänkt är dem ändå en bra 
utgångspunkt för att analysera vanliga olyckor på arbetsplatserna.  
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7. Avvikelserapporter 

Avvikelserapporterna som används är hämtade från LKABs interna portal och analysverktyg 
Qlikview där alla avvikelser dokumenteras. All information som finns att tillgå i textrapporterna 
till avvikelserna är lämnade av uppgiftslämnaren vilket i de allra flesta fallen är den 
olycksdrabbade själv. Rapporterna innehåller information som datum, anläggning, kategori av 
händelse, skada, orsak, åtgärdsförslag, sysselsättning vid tidpunkt samt en beskrivning av 
händelsen. Den data som hämtats till denna studie avser perioden Januari 2004 till och med 
februari 2015 och gäller för de studerade arbetsplatserna, dock inte enbart de specifika 
arbetsgrupperna.  

Avvikelserapporterna visar att det finns en del skillnader mellan de olika orterna när det gäller 
vilka kategorier av händelser som är vanligast förekommande. På ort A har det flesta olyckor 
med frånvaro visat sig tillhöra kategorin Hantering av föremål, till exempel verktyg, redskap 
eller egen hantering. De flesta inrapporterade risker och tillbud hamnar i kategorin 
snedtramp/snubbling/halkning.  

De allra flesta olyckor med frånvaro på ort B visade sig tillhöra kategorin, 
snedtramp/snubbling/halkning. De flesta risker som rapporterats in handlar om risker att bli 
träffad av fallande/flygande föremål där sten eller egen hantering inte räknas in. De vanligaste 
tillbudsrapporteringarna handlar om fall från höjd. 

På ort C tillhör det flesta olyckor kategorin Fallande/flygande föremål, de flesta risker har att 
göra med snubbling/snedtramp/halkning. De flesta tillbudsrapporteringarna handlar om 
kontakt med, där även inandning ingår, damm, kemiskt ämne eller smittämne.  

I nedan analys kommer endast olycksfallsrapporteringar presenteras och analyseras, detta på 
grund av att det behövdes en avgränsning för att presentationen och analysen annars skulle bli 
alltför omfattande. Utifrån analysen som gjorts av de inrapporterade avvikelserna har det på de 
studerade arbetsplatserna förekommit sex olyckor med frånvaro längre än 14 dagar sedan 2004. 
Fem av dessa olyckor inträffade på grund av fall från höjd där axel och arm oftast drabbas. Av 
dessa olyckor som rapporterats så har på de fyra som skett innan 2008 inte orsakerna till 
olyckorna redovisats i avvikelserapporten. På de två som skett därefter så har orsakerna bland 
annat berott på bristande belysning.  

7.1 Olycksfall med 1-14 dagars frånvaro 

Figuren nedan visar en sammanställning på antal olycksfall med frånvaro från en till fjorton 
dagar på de studerade arbetsplatserna. Olyckorna avser perioden januari 2004 till och med 
februari 2015 och presenterar olika kategorier av olyckor. Ur tabellen kan man se att den 
vanligaste kategorin av olyckor som orsakat frånvaro kommer från kategorin av händelse där 
man snubblat, trampat snett eller halkat där det skett totalt 20 stycken olyckor under den 
angivna perioden. Den vanligaste skadan som olyckan medfört handlar om skador i fötter, 
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fotled och rygg. Orsakerna till olyckorna har främst berott på oaktsamhet eller 
ouppmärksamhet vilket medfört att man trampat på lösa föremål som ligger på golven och 
sedan ramlat. Den näst vanligaste kategorin av orsaker till olyckor kommer från Hantering av 
föremål, till exempel verktyg eller redskap, totalt tretton olyckor har inrapporterats där skador 
på ögat varit vanligast förekommande och inträffat i fem av fallen. Orsakerna till skadorna 
handlar i tre fall om att man fått svetsblänk i ögonen, ett fall där en järnflisa flugit in i ögat samt 
ett där sprutet från gas åkt in i ögat. Övriga skador handlar om klämskador samt skador som 
orsakats på grund av sträckningar. Totalt har det under den angivna perioden 2004-2015 
rapporterats in 55 olyckor med frånvaro från en till fjorton dagar. Figuren visar fördelningen 
per ort samt per kategori av händelser.  

 

Tabell 1: Olyckor med 1-14 dagars frånvaro 

Kategori av händelser Ort A Ort B Ort C  Totalsumma 

El brand explosion sprängning   1   1 

Kontakt (även inandning) med damm, kemiskt ämne 

eller smittämne 3 1 2 6 

Fall från höjd (ej snubbling)   1 2 3 

Slag eller stötning emot något (ej vid fall). T.ex stötning 

emot en balk 1   1 2 

Kontakt med maskin maskindel eller föremål i rörelse 

(mekanisk rörelse) 1     1 

Träffad av fallande/flygande föremål (ej sten eller egen 

hantering)   3 2 5 

Hantering av föremål, tex verktyg eller redskap, egen 

hantering. T.ex skär och klämskador 7 3 3 13 

Snedtramp, snubbling, halkning (ej fall från höjd) 1 11 8 20 

Händelse med fordon eller påkörd   1 1 2 

Fysisk överbelastning (ett olycksfallsmoment måste 

föreligga) 1   1 2 

Totalsumma 14 21 20 55 

 

7.2 Olycksfall utan frånvaro 

Figuren nedan visar antalet olyckor utan någon frånvaro. Tabellen visar att den vanligast 
förekommande kategorin av händelser till olycka beror på slag eller stötning mot något, till 
exempel stötning mot en balk där 97 av det totala 372 olyckorna inträffat i den kategorin. 
Många av dessa händelser har inträffat på grund av att man missat exempelvis en lågt placerad 
balk eller kabelstege vilket resulterat i att man slagit i. Skador i hals och nacke är vanligast 
förekommande i och med dessa olyckor och orsakerna till att olyckorna inträffat beror främst 
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på dålig belysning och ouppmärksamhet. I avvikelserapporterna har många angett att en åtgärd 
mot dessa olyckor kan vara bättre märkning av lågt placerade balkar. Hantering av föremål är 
den näst vanligaste orsaken till inträffade olyckor där 81 olyckor inträffat i den kategorin. De 
vanligaste skadorna i denna kategori är skador på finger där många skador orsakats genom 
klämning. Orsakerna som anges är bland annat oaktsamhet och att man arbetat med tunga 
föremål vilket resulterat i att man klämt sig på olika sätt. Åtgärder som anges för att undvika att 
händelserna ska inträffa igen är bland annat att göra bättre riskanalyser innan påbörjat arbete, 
samt se över utrymmet man arbetar i då trånga utrymmen kan försvåra arbetet. Utöver detta är 
snedtramp och snubbling vanligt förekommande där många av olyckorna orsakatas på grund av 
att man trampat snett, snubblat på föremål eller halkat. Många av halkningsolyckorna har skett 
när personer ska till och från jobbet och det varit halt väglag. I figuren visas antalet olyckor där 
samtliga kategorier av händelser presenteras för respektive ort.  

Tabell 2 Olyckor utan frånvaro 

Kategori av händelser Ort A Ort B Ort C Totalsumma 

El brand explosion sprängning 2 2 5 9 

Kontakt (även inandning) med damm, kemiskt ämne 

eller smittämne 12 5 6 23 

Fall från höjd (ej snubbling) 4 10 16 30 

Slag eller stötning emot något (ej vid fall). T.ex stötning 

emot en balk 28 24 45 97 

Kontakt med maskin maskindel eller föremål i rörelse 

(mekanisk rörelse) 5 2 4 11 

Träffad av fallande/flygande föremål (ej sten eller egen 

hantering) 8 15 22 45 

Hantering av föremål, tex verktyg eller redskap, egen 

hantering. T.ex skär och klämskador 24 30 27 81 

Snedtramp, snubbling, halkning (ej fall från höjd) 9 12 37 58 

Händelse med fordon eller påkörd   3 3 6 

Buller/Vibrationer/Klimat   1 2 3 

Fysisk överbelastning (ett olycksfallsmoment måste 

föreligga) 3 1 2 6 

Stöt slag av annan person (oavsiktligt) 1 2   3 

Totalsumma 96 107 169 372 

 

Tabellerna som visats ovan ger en överblick av vilka kategorier av händelser som är orsakerna 
till de olyckor som inträffar på de studerade arbetsplatserna. Enligt en sammanställning som 
gäller för hela LKAB under 2013 som gjorts av företagshälsovården förekommer många skador 
på ögon och fingrar där en stor del inträffar vid hantering av föremål. Totalt har det 
förekommit närmare 40 skador på ögonen under 2013 med eller utan frånvaro och åtta skador 
med frånvaro. Sammanställningen visar även att det är relativt nyanställda som råkar ut för flest 
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olyckor. Av alla olyckor med frånvaro hade närmare hälften av de skadade en anställningstid på 
0-5 år, där de allra flesta olyckor orsakats dem med 0-2 års erfarenhet av yrket eller i anställning.  

Vid analys av avvikelserapporterna kan man se att många angett ouppmärksamhet som orsaken 
till att olyckorna inträffat samt som åtgärdsförslag att göra riskanalyser innan påbörjade arbeten 
respektive bättre ordning och reda på arbetsplatsen. Utöver detta är även dålig belysning samt 
trånga utrymmen återkommande faktorer.  
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8. Observationerna 

Figuren nedan presenterar en överblick av det resultat som observerats på de olika orterna. För 
att ge en bild av det som kunnat observeras på orterna har en sammanställning gjorts för att 
urskilja olikheter. Siffrorna i kolumnerna avser en gradering på en skala från 1-5 där 1 innebär 
stora brister inom området och 5 innebär att området uppfattas som väldigt väl fungerande. 
Med Organisering avses hur verksamheten organiseras när det gäller den yttre arbetsmiljön, 
detta innebär hur man organiserat arbetet för att skapa ett så bra säkerhetsklimat som möjligt 
när det gäller rutiner för till exempel städning etc. Med ledarskap avses hur ledarskapet fungerar 
på de olika orterna, detta baseras på resultatet av det som observerats när det gäller främst 
kommunikationen mellan chef och medarbetare.  Skyddsutrustning avser användandet av 
skyddsutrustning utifrån de anvisningar som finns för att vistas inne i verken. Bedömningen 
har ingenting med vad som kan anses nödvändigt vid respektive arbetsmoment att göra. 
Kolumnen som avser olycksfall är en sammanställning av de olycksfall som inrapporterats i 
avvikelserapporterna på respektive ort. I kolumnen anges dels den vanligaste kategorin av 
händelse som orsakat olyckor, dels vilken typ av skada som är vanligast förekommande när det 
gäller respektive ort. I denna kolumn finns ingen gradering, olycksfallskolumnen baseras enbart 
på resultatet av analysen från inrapporterade avvikelserapporter.  

Figuren visar att det finns en del skillnader mellan hur man organiserat verksamheten på 
respektive ort samt att det finns skillnader när det gäller kulturer och normer på de olika 
arbetsplatserna. LKAB som organisation har en väldigt stark organisationskultur som handlar 
om att vara ett familjärt företag med en stark känsla av samhörighet trots företagets storlek. 
Men kulturbegreppet kan även användas för att belysa enstaka arbetsplatser (Alvesson, 2013). 
Även om de studerade orterna var väldigt homogena när det gäller många av de normer och 
värderingar som kunde observeras så fanns där även en del kulturella skillnader dem emellan. 
Främst när det gäller användandet av skyddsutrustning och hur man arbetade i enlighet med 
det ordning och reda koncept som finns.  
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Tabell 3 Observationsöversikt 

 

 

 

 

 

Orter Organisering  Ledarskap Skyddsutrustning Olycksfall 

Ort A 2.) 

Litet fokus på städ 

samt ordning och 

reda. Arbetsdagen 

avslutas aldrig 

2.)  

Machokultur. 

Svårt att nå 

fram till 

medarbetarna. 

Låg auktoritet. 

1.)  

Skyddsglasögon 

och hjälm 

används inte 

enligt anvisning. 

Hantering av 

föremål, slag eller 

stötning mot 

något. Hals och 

nacke, finger, öga 

Ort B 3.)  

Egen arbetsgrupp för 

städ, ordning och 

reda. Mycket damm. 

2.)  

Nära relation 

mellan chef 

medarbetare. 

Låg grad av 

auktoritet. 

2.)  

Hörselskydd 

används inte 

enligt anvisning. 

Bristande 

användning av 

hakrem till hjälm. 

Hantering av 
föremål, 
snedtramp, 
snubbling och 
halkning. Fot, 
finger, ansikte samt 
ögonskador 
vanligast. 

Ort C  4.)  

Fokus på ordning och 

reda. Obligatoriska 

skyddsronder för 

samtliga. Avslutar 

arbetsdagen (plockar 

undan) 

3.)  

Produktionschef

en ej 

närvarande 

under 

observationstillf

ällena. 

 

 4.) 
Skyddsutrustning 

används i stor 

utsträckning 

enligt anvisning. 

Brister när det 

gäller användning 

av hakrem. 

 

Slag eller stöt mot 

något, snedtramp 

snubbling, 

hantering av 

föremål. Finger, 

hals och nacke, 

händer. 
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9. Omgivningen 

Att arbeta på förädlingsverken inne på LKAB innebär ett arbete i en processindustri där ljuset 
är begränsat, bullernivån är hög och där arbetet i en del fall sker i trånga utrymmen. När man 
kommer till dessa verk slås man av vilka enorma utrymmen denna process kräver. Väl innanför 
LKABs grindar finns ett eget litet samhälle. I Kiruna som är den största orten finns på LKABs 
område bland annat en egen restaurang, ett eget gym, företagshälsa med vårdcentralmottagning 
samt bil-och truckverkstäder. Där finns även LKAB taxi, samt LKAB bussar som går ett par 
gånger om dagen mellan orterna Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Med dessa bussar kan 
personal som ibland i sitt arbete behöver befinna sig på olika orter enkelt åka mellan, det 
skickas även saker med dessa bussar ifall något behöver fraktas från en ort till en annan. På 
området förekommer en hel del trafik med både personbilar, mindre lastbilar och tunga 
lastbilar. Området är även omslutet av massiva gruvor vars magnetit som senare förädlas inne på 
förädlingsverken kommer ifrån. När man passerar grindarna in till LKABs område måste alla 
som passerar gå in med sitt eget kort, detta innebär att om flera personer ska åka in med en och 
samma bil, kan endast den som kör passera bommarna med bil, övriga passagerare måste hoppa 
av och gå in genom snurrgrinden för att väl inne på området kunna bli upplockade och 
fortsätta med bil. Detsamma gäller vid utpassering från området. Detta är en säkerhetsåtgärd så 
att det om en olycka skulle inträffa snabbt går att ta reda på vilka som befinner sig inne på 
området.   

Arbetsdagen för personalen som arbetar inne på förädlingsverken påbörjas och avslutas med att 
man byter om till arbetskläder i mannskapshusen vilka är sidobyggnader med omklädningsrum. 
Dessa innehåller två delar, en där man förvarar sina arbetskläder samt en ”ren” del där man har 
sina vardagskläder. Mellan dessa två delar finns dusch, bastu samt toaletter.  
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10. Förädlingsverken 

När man äntrar verket där själva förädlingsprocessen sker möts man av en bullrig och dammig 
miljö med stora maskiner vilka transporterar magnetit och gråberg som kommit upp från 
gruvorna. På dörrarna in till förädlingsverken sitter lappar med instruktioner om att använda 
skyddsutrustning, på många dörrar sitter även bilder med den utrustning som krävs för att 
vistas inne på verken. Även inne i verken hänger det stora tecknade bilder på hur man ska göra 
och inte ska göra vid till exempel svetsning. Bilderna visar även att man bör vara aktsam med 
vad som finns i bakgrunden, så att det till exempel inte ligger lösa flaskor med gas på golvet. 
Utöver detta hänger det även stora skyltar på utvalda platser inne i verket som uppmanar till att 

komma ihåg säkerheten först.    

En arbetsmiljörisk som personalen på en av arbetsplatserna själva nämnde var att det under 
vintern bildades stora istappar på taken som kunde ramla ner på dem. En av arbetarna visade 
ett exempel på en vägglampa på utsidan av en byggnad som hade gått sönder på grund av att en 
istapp ramlat ner på den. Utifrån analysen av avvikelserapporterna kan man se att många av 
snubblingsolyckorna som inrapporterats faktiskt inträffar på vintern då man halkat på väg till 
bilen och dylikt. Dessa arbetsmiljörisker är väderberoende och för att undvika dem så krävs det 
att alltid ligga steget före och ha ett fungerande arbete med underhåll av sandning och säkra 
vägar. Något som kan vara en utmaning med tanke på att klimatet på vintern kan vara väldigt 
varierande och tidvis hårt samt att verken på LKAB går dygnet runt och det alltid finns personal 
som rör sig på områdena. I avvikelserapporterna har uppgiftslämnarna angett bättre underhåll 
och prioritering av sandning av vägar, speciellt vid väderomslag som åtgärdsförlag när det gäller 
detta.  

Inne på förädlingsverken uppstår ibland en stark doft av ammoniak, detta kan förekomma på 
enstaka platser och försvinna om man förflyttar sig en bit åt sidan. Något som även nämndes av 
en av produktionscheferna som en risk. Lukten av ammoniak förekommer som mest i 
sovringsverken där den första delen av förädlingsprocessen sker. Anledningen till att det ibland 
uppstår en sådan stark doft av ammoniak var enligt personal på arbetsplatserna att det kommer 
från spränggaserna och ibland följer med malmen upp. Vid väldigt kraftiga lukter av ammoniak 
var det ibland svårt att andas in och prata ordentligt. För att motverka att denna lukt av 
ammoniak uppstår behöver malmen ligga och dra ett tag efter sprängning innan den 
transporteras upp till förädlingsverken. Om ammoniaken ändå följer med upp så behöver man 
ventilera så mycket som möjligt för att försöka få bort lukten. Vid observationstillfället pågick 
det på en av orterna en stor satsning för att förbättra ventilationen på arbetsplatsen, vilket var 
bland annat för att minska lukterna av ammoniak.   

10.1 Arbetets utförande  

Driften för förädlingsprocessen styrs till stor del från ett kontrollrum, vilket innebär att 
maskinerna styrs utan att personalen behöver befinna sig ute i verket. Från kontrollrummet kan 
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personalen exempelvis kontrollera och påverka vilken mängd vatten som ska blandas med sligen 
för att få den rätta hårdheten på pelletsen. Även om mycket av produktionsarbetet sker via 
kontrollrum där maskinerna styrs ifrån så kommer man inte ifrån att produktionen sker med 
stora tunga maskiner som behöver såväl underhåll som mänsklig kontroll för att upptäcka fel 
och brister i förebyggande syfte. Det kan därmed vara svårt att helt utröna de risker som arbetet 
innebär. Enligt Lennerlöf (1981) förutsätter ett system där mänskliga misstag inte längre är 
möjliga eller högst osannolika att arbetsförloppet helt befrias från människor eller att 
människornas beteenden kan styras i alla sina detaljer. Samt att en utveckling i den riktningen 
skulle gå tvärsemot alla strävanden att finna organisations- och arbetsformer med ökad frihet 
och självbestämmande. Något som i dagsläget är eftersträvansvärt på den konkurrerande 
arbetsmarknaden när det gäller att locka till sig den mest kompetenta och nöjda personalen. 
För att ha kontroll över maskinerna och processen behövs det personal ute i verket också. En av 
medarbetarna berättade att de vid en rondering/inspektion hade upptäckt att en maskin lät 
väldigt konstigt, de rapporterade detta till kontrollrummet som stannade maskinen. Vid 
genomgång av maskinen upptäcktes ett ganska omfattande fel som troligen hade medfört en 
risk för både personal och maskiner om detta inte upptäckts i tid.  

Vid reparationer användes vid samtliga observerade tillfällen bryt och lås, där man bryter 
strömmen till maskinerna och sedan låser brytaren i det läget så att maskinerna inte ska kunna 
startas. Det föreligger därmed ingen risk att skadas av att maskinen går igång under arbetet. 
Många av reparationsarbetena sker dock i trånga utrymmen vilket kan medföra en 
arbetsmiljörisk.  Vid ett tillfälle under observationerna utfördes ett arbete på rullbandet till en 
av maskinerna där man fick klättra upp och huka sig på knä för att komma åt att skruva där det 
behövdes. Eftersom att utrymmet för att komma åt att skruva var så pass begränsat fick en såg 
till slut användas för att få bort skruvarna. Vid ett annat tillfälle utfördes ett reparationsarbete 
uppe på en maskin vars utrymme runt maskinen var väldigt begränsat samt att det runt 
maskinerna fanns schakthål till våningen nedanför. Vid ett snedsteg eller snubbling riskerade 
man att ramla ner. Fem av de sex avvikelserapporter som inneburit olyckor med mer än fjorton 
dagars frånvaro har tillhört kategorin fall från hög höjd.  

Ytterligare ett tillfälle med trångt arbete förekom när två mekare skulle täcka igen ett hål i golvet 
under en maskin, de behövde då krypa under maskinen och arbeta hukandes med att svetsa 
igen hålet. De anställda kommer inte undan dessa arbetsförhållanden eftersom att arbetet 
ibland kräver att man befinner sig i trånga utrymmen och ibland kanske olämpliga 
arbetsställningar. Något som uppmärksammades var även att man gärna ville göra det så smidigt 
som möjligt, vilket innebar att man inte ansträngde sig onödan för att skapa en bättre 
arbetsmiljö att jobba i.  

I den säkerhetsutbildning som alla som arbetar på LKAB får göra får man lära sig att man innan 
varje påbörjat arbete ska göra en riskanalys på 30 sekunder för att arbetet ska vara mer 
genomtänkt och skadeförebyggande, en sådan riskanalys observerades inte en enda gång. Med 
det sagt kan det inte uteslutas att personalen gjorde en riskanalys tysta i sina egna huvuden. 
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10.2 Mörkt och dammigt 

Inne i verken förekommer en hel del låga balkar vilket gör att man på många ställen riskerar att 
slå i huvudet. En av arbetarna berättade att det gjorde rejält ont att gå in i dessa balkar trots 
användande av hjälm. Enligt avvikelserapporterna så tillhör slag eller stötning mot något, till 
exempel stötning mot en balk den vanligaste kategorin av olyckor utan frånvaro.  

På vissa ställen har man försökt uppmärksamma dessa låga balkar, bland annat med hängande 
järnkedjor vilka smälte in ganska bra i den övriga miljön och därmed inte drog så mycket 
uppmärksamhet till sig. På ett ställe hade man testat att sätta upp en ljusslinga istället vilket 
personalen ansåg hade gett ett mer positivt resultat. Den stora mängden damm som 
förekommer inne i verken försämrar sikten ytterligare, vilket försöket med att uppmärksamma 
låga balkar med hjälp av hängande kedjor bekräftade. Även om det kanske inte är möjligt att 
använda ljusslingor på alla ställen där personalen behöver uppmärksammas så visar det ändå på 
att det finns möjligheter för förbättrad belysning och sätt att uppmärksamma riskfaktorer med 
hjälp av situations- och platsanpassning. Ett arbete där man skulle kunna involvera personalen 
och uppmuntra dem till att komma med förslag. Observationerna visade att det finns en hel del 
kompetens och påhittighet bland personalen som skulle kunna tas tillvara, kanske med hjälp av 
riktade projekt när det gäller förbättringar i omgivningen. Även avvikelserapporterna bekräftar 
problemet med den dåliga belysningen där många olyckor enligt uppgiftslämnarna berott på 
bristande belysning.   

Den dammiga miljön inne på verken synliggörs till stor del på rasterna när de anställda ses igen 
efter att ha varit ute och arbetat. Inne i fikarummen sitter hälften av arbetsgruppen svarta i 
ansiktena av damm, händerna och naglarna är fortfarande svarta trots att man använt handskar 
och sedan med tvål och vatten försökt gnugga bort all smuts. En av de mer ljushåriga arbetarna 
tar vid ett tillfälle av sig sin hjälm och får då en spikrak rand där hjälmen gått och håret 
nedanför är alldeles svart. Det blev en dusch redan innan arbetsdagens slut för denna person. 
Det utförs årligen tester för att se över dammet och dess påverkan på personalen, under ett av 
observationstillfällena utfördes ett av dessa tester på en av medarbetarna. Denne fick då ha på 
sig en mätare under ett antal timmar som kontinuerligt kontrollerades av personen som utförde 
testet. Enligt testaren så är mycket av dammet ofarligt eftersom att det inte kommer ner i 
lungorna utan stannar i mun och näsa.  

På en av orterna har man tidigare haft en kampanj för att minska skador där man slår i huvudet 
i låga balkar. Denna kampanj kallades för ”se upp” och resulterade faktiskt i färre anmälda 
avvikelserapporter på denna kategori av skador. Däremot så ökade snubblings-skadorna i och 
med kampanjen och att de anställda fokuserade på att undvika att slå i huvudet. Även om 
kampanjen inte minskade olyckorna utan snarare förändrade förutsättningar för olika 
kategorier av olyckor så bekräftar den ändå två saker, dels att kampanjen faktiskt fungerade och 
färre personer skadade sig genom att slå i huvudet men också dels vilken betydelse den egna 
uppmärksamheten har.   
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11. Ordning och reda på arbetsplatserna 

Fler riskfaktorer i miljön var just den stora snubblingsrisken som förekommer även inne i 
verken, golven är på många ställen gropiga och det ligger såväl sten som verktyg och slangar lite 
överallt på golven vilket gör att man hela tiden behöver vara uppmärksam på vart man stoppar 
fötterna. Genom att personalen undviker att lämna verktygen på golven efter avslutade arbeten 
kan man minimera denna risk, även sladdar och slangar låg utspridda i verken där man valt att 
lämna dem utan att rulla ihop och lägga tillbaka på angiven plats. I avvikelserapporterna nämns 
även bristande ordning och reda som en av orsakerna till inträffade olyckor. Många olyckor har 
inträffat genom att den drabbade snubblat över lösliggande vattenslangar eller andra föremål på 
golven. Här finns det utrymme för cheferna att sätta större press på personalen att plocka 
undan sina verktyg efter sig och lägga tillbaka var sak på sin plats, att arbeta mer strukturerat 
enligt 5S-metoden.  

Enligt ordning och reda konceptet som finns på LKAB är det ledningens ansvar att införa, driva 
och efterfråga arbetet med ordning och reda på det egna ansvarsområdet, samt varje 
medarbetares ansvar att känna till och arbeta enligt de rutiner som är beslutade inom 
ansvarsområdet. Här finns det mycket att jobba med för de olika ansvariga när det gäller 
ordning och reda konceptet. Även om man på både ort B och C hade rutiner för städningen så 
finns det förbättringsmöjligheter främst när det kommer till att lägga tillbaka var sak på sin 
plats. På ort B fanns en särskild arbetsgrupp som enbart jobbade med underhåll av 
arbetsområdet vilket innefattade bland annat spolning och rensning av överflödigt slig. På ort C 
arbetade man mycket med att spola golven vilket i sin tur krävde att golven var fria från 
föremål. En av de anställda på ort C berättade att de hade haft besök från en arbetsgrupp från 
ort B som varit väldigt imponerade över att de kunde hålla verket så städat, vilket tyder på att 
man hade lyckats ganska bra med ordning och reda arbetet på denna arbetsplats. Något som 
även tycktes inbringa en gnutta stolthet. Det var främst på ort A som det fanns en tendens att 
inte avsluta sitt arbete när dagen var slut, istället lämnade man arbetsplatsen som den var, 
kanske med en tanke att någon annan ändå ska ta vid. Detta resulterade dock i att 
verktygsskåpen på denna ort var tomma och oorganiserade vilket gjorde att mycket tid gick åt 
till att söka efter material. Produktionschefen på denna arbetsplats ursäktade att det var lite 
rörigt genom att förklara att det för tillfället pågick ombyggnationer på verket, något som även 
förekom på de andra orterna.  

Hos dem som arbetat en längre tid på företaget fanns en större tendens till riskbeteenden samt 
att avsluta dagen där man var. Det vill säga man lämnade arbetsplatsen så som den var vid det 
tillfället man bestämde sig för att avsluta arbetet för dagen. De yngre var bättre på att plocka 
ihop de verktyg och annat som använts vid arbetet. Samtidigt tycktes det som att tendensen till 
attityden att ”ta det i morgon” eller ”det andra skiftet kan ta det” som förekom hos de äldre mer 
erfarna smittade av sig till viss del till de yngre kollegorna. Vid ett arbete lämnades vid avslut av 
dagen, gasflaskor och andra verktyg som använts vid ett reparationsarbete kvar på arbetsplatsen 
eftersom att arbetet med en reparation inte hann bli helt färdig. Bortbrända metallskivor 
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lämnades kvar på golvet i utrymmet utanför efter att varma ha kastats dit i takt med att de 
bränts bort från maskinen. Vid ett annat tillfälle på samma arbetsplats spenderades ungefär 
tjugo till trettio minuter till att leta efter en förlängningssladd som behövdes för sågning. Det 
fanns inte någon förlängningssladd i något av verktygsskåpen, efter att ha letat genom stora 
delar av byggnaden hittades till slut en förlängningssladd vid en annan maskin med ett annat 
verktyg inkopplat, inget arbete förekom vid denna maskin vilket gjorde det möjligt att till slut 
fortsätta arbetet. 

Tomma verktygsskåp ute på arbetsplatserna var något som även kom upp som ett klagomål 
under ett morgonmöte, där de anställda tyckte att det var en stressfaktor att behöva åka tillbaka 
till förrådet för att hämta material. Detta kunde ha varit ett bra tillfälle för chefen att ta upp 
frågan om hur arbetsgruppen själva hanterar materialet och avslutar sina arbetsdagar. 
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12. Skyddsutrustning 

Säkerhetstänkande innebär enligt Clarke (2006) att följa regler och riktlinjer, följa 
säkerhetsprocedurer och att skydda sig mot faror, detta genom att till exempel använda den 
skyddsutrustning som krävs. Resultatet från observationerna visar att det fortfarande efter snart 
tio års arbete med säkerheten först, förekommer attityder och beteenden bland personalen som 
har en direkt inverkan på säkerheten. Dels i och med att man väljer att inte använda den 
skyddsutrustning som anvisas och dels genom oaktsamhet och oförsiktighet när det gäller olika 
arbetsmoment. Enligt Lennerlöf (1981) har det visat sig att exempelvis rådande normer på 
arbetsplatser kan överskugga effekten av personlighetsfaktorer när det gäller individers 
risktagande. Som tidigare nämnts så kunde vissa skillnader för vilka normer som gäller när det 
kommer till användningen av skyddsutrustningen urskiljas på de olika orterna.  

Vid vistelse inne på förädlingsverken ska man enligt riktlinjer ha på sig skyddskläder i form av 
byxor och jacka, hjälm med hakrem, skyddskor med stålhätta och spiktramp, handskar, 
skyddsglasögon samt hörselkåpor. Detta oavsett om man är där på besök eller för att arbeta. Vid 
svetsning ska man även använda svetsvisir för att skydda ansikte och ögon från strålning och 
svetsloppor. Vid gasbränning ska heltäckande skyddsglasögon användas för att skydda ögonen 
mot partiklar som frigörs och ofta uppstår i form av loppor. Hörselkåporna innehåller 
bluetooth hörlurar samt en mikrofon så att medarbetarna ska kunna kommunicera mellan 
varandra. För dem som arbetar i driften kan då den person som gör ronderingar/inspektioner 
hålla kontakt med den medarbetare som sitter inne i kontrollrummet för att meddela läget ute i 
verket och processen. Mekarna som arbetar med att reparera maskiner arbetar oftast i par om 
två, de använder sina hörselkåpor till att kunna kommunicera med varandra under 
reparationer, eftersom att ljudvolymen ofta är väldigt hög inne i verket underlättar detta 
kommunikationen avsevärt.  

När det gäller användningen av arbetskläder och skyddsutrustning så använder personalen de 
skyddskläder i form av skor, jacka, byxa och handskar som förväntas av dem. Samtliga 
observerade använder även hjälm där krav på hjälm finns, däremot knäpps inte hjälmen alltid 
under hakan som den ska. Hörselkåpor används även i stor utsträckning av personalen, dessa 
sitter fast på hjälmen. Denna typ av lösning gör så att man alltid har med sig hörselkåporna så 
länge hjälmen är med. Det fanns dock som tidigare nämnts en del skillnader mellan normerna 
på arbetsplatserna när det gällde användning av skyddsutrustning. På ort A slarvades mest med 
skyddsglasögon samt hakrem till hjälmen, på ort B slarvades mest med hörselkåporna och på 
ort C slarvades det mest med användningen av hakrem till hjälmen.    

12.1 Skyddsglasögon 

Även om ögonskador ligger i topp bland skadedrabbade områden när det kommer till olyckor 
på LKAB så är det en betydande del av personalen som undviker att använda skyddsglasögon i 
den utsträckning som anvisningarna för att vistas inne på verket kräver. Användningen av 
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skyddsglasögon samt att knäppa hakremmen var något som det slarvades mest med, främst på 
ort A men bristande användning av skyddsglasögon och hakrem förekom även på de andra 
orterna. Vid vistelse inne på verken ska skyddsglasögon alltid användas. LKAB erbjuder ett 
relativt stort sortiment av olika typer och former av skyddsglasögon för att de ska passa alla. Det 
finns till exempel varianter som kan fästas i hjälmen samt vanliga som man hakar fast på 
öronen. Vid synfel erbjuds man terminalglasögon med styrka. Det uttrycktes att 
skyddsglasögonen var jobbiga att använda på grund av att dem kunde vara i vägen samt att de 
ibland immade igen vilket blev ett irritationsmoment och försvårade arbetet.  

Vid ett av de observerade arbetspassen under ett reparationsarbete valde arbetarna som 
observerades att enbart använda skyddsglasögon vid gasbränning, personen som skulle använda 
gasbrännaren tog då på sig skyddsglasögonen under tiden bränningen pågick och tog lika 
snabbt av sig dem vid pauser eller avslut. Medarbetaren bredvid använde inte sina 
skyddsglasögon under tiden, trots en stor mängd sprättloppor från metallen under bränningen. 
När man sedan bytte person att arbeta med gasbränningen så tog den personen som tog vid 
bränningen på sig sina skyddsglasögon samtidigt som den andre tog av sig sina. Man använde 
alltså enbart skyddsglasögon då man själv arbetade med bränningen trots att risken för att få 
sprättloppor på sig var i stort sett lika stor när man stod bredvid. Vid användning av 
skyddsglasögon var det inte heller alltid på ordentligt, den ene som använde slutna 
skyddsglasögon drog vid användning på sig dem så att de inte satt slutna mot ansiktet. Enligt de 
observationer som gjorts var kvinnliga medarbetare bättre på att använda skyddsglasögon. 
Endast vid ett tillfälle observerades brister i användandet av skyddsglasögon hos en kvinnlig 
arbetare, denna hade då förlagt sina glasögon i bilen och kunde inte hitta dem. Eftersom att nya 
glasögon behövde hämtas i en annan byggnad valde denna att arbeta utan skyddsglasögon till 
nästkommande rast då nya kunde hämtas i samband med att hon åkte tillbaka till bygget där 
det fanns att tillgå.  

12.2 Skyddsutrustning, en erfarenhetsfråga? 

Det var många gånger som det observerades att personer som slarvade med att använda till 
exempel hakremmen till hjälmen var samma som även slarvade med övrig skyddsutrustning. 
Här blev maskuliniteten på arbetsplatsen återigen synlig. Forskning har visat på att 
organisatorisk förståelse för en maskulin identitet kan utvecklas i en kontext av riskfyllt eller 
farligt arbete. Risker handlar till viss del om individuella bedömningar, tolkningar och 
antaganden vilka kan förstås som sociala konstruktioner som bör analyseras utifrån den sociala 
miljön. Hur säkerhet etableras på en arbetsplats och förhandlas mellan aktörer är en process 
som hänger samman med maktstrukturer i organisationen där genus är en av dem (Andersson, 
2012). Precis som när det gäller ordning och reda fanns det en tendens att de mer erfarna 
slarvade mer med skyddsutrustningen och hade en större inverkan på övrig personal. Ett 
intressant resultat med tanke på att sammanställningen som LKAB gjort visat att den mest 
olycksdrabbade personalen är bland dem som arbetat 0-2 år i företaget.  
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I en del sammanhang blev det tydligt att de äldre mer erfarna har en stor inverkan på de nya 
som kommer in på arbetsplatserna, man anpassar sig till gruppen och gör som övriga gör trots 
andra anvisningar från ledningen. Vilket egentligen inte är någonting konstigt, många 
socialpsykologiska experiment har visat på den mänskliga naturens höga grad av anpasslighet 
och gruppberoende (Alvesson, 2013) vilket även blev tydligt i sammanhang som dessa där man 
diskuterade olika typer av skyddsutrustning och säkerhetstänkande.  

Under diskussioner på raster och så vidare kom även frågor kring skyddsutrustning upp vid 
några tillfällen. Vid ett tillfälle förklarade en av de mer erfarna som arbetat länge på LKAB för 
en annan, även denne erfaren med 19 år i företaget men som använde sin utrustning enligt 
riktlinjerna, att hakremmen till hjälmen skulle ge honom eksem. Det skämtades sedan om att 
hakremmen var bra för att den påminde honom om dubbelhakan vilket var bra för 
matvanorna. Vid ett annat arbetspass på en annan arbetsplats diskuterade två medarbetare med 
varandra användningen av skyddsglasögon. Den yngre av dessa två med två år i företaget ställde 
en fråga till den andre mer erfarne med drygt 30 år i företaget, om när man skulle lära sig att 
använda skyddsglasögonen. Den mer erfarne svarade då att det aldrig kommer att hända, att 
skyddsgasögonen var osköna och gjorde ont bakom öronen, varpå den yngre visade sina som 
satt fast i hjälmen och inte behövde fästas bakom öronen. De var tydligt vilka i arbetsgrupperna 
som var mest erfarna och hade störst inverkan på övrig personal, dessa personer var också 
många dem som hade ett mer riskfyllt beteende och i större grad struntade i olika 
säkerhetsåtgärder och rutiner. Detta i sin tur tycktes smitta av sig på de andra. På ort A där 
skyddsglasögon användes i minst omfattning, klagade en av de anställda som hade glasögon 
med styrka på att denne jämnt var tvungen att ha på sig sina skyddsglasögon, något som de 
flesta andra i arbetsgruppen enbart hade vid uppenbart riskfyllda situationer.  

Alvesson (2013) belyser organisationskulturens inverkan på nyanställda genom att hävda att 
nyanställda som inte köper de idéer och föreställningar som utvecklats över tid, har en tendens 
att sluta, medan de som stannar ofta tar till sig organisationskulturen och till slut identifierar sig 
med den. Under observationerna så uppstod, som ovan nämnts, tillfällen då dem som använde 
eller hade en vilja att använda skyddsutrustningen enligt anvisningar blev tillsagda av andra att 
utrustningen var störande på olika sätt, främst av mer erfarna kollegor. Vilket kan tyckas 
märkligt då det inte handlar om den egna säkerheten utan om någon annans.  

Den objektiva riskbedömningen uttrycks ofta i risktal, hur stor är sannolikheten att en olycka 
ska inträffa och hur stor är sannolikheten i sådana fall att det även ska innebära ett olycksfall 
(Lennerlöf, 1981). I LKABs arbetsmiljöpolicy finns det riktlinjer om såväl skyddsutrustning som 
att personalen innan varje påbörjat arbete ska göra en riskanalys på 30 sekunder, under 
observationstillfällena förekom inte detta en enda gång. Många av de personer som studerats 
hade arbetat väldigt länge på LKAB och de riskbedömningar som gjordes var troligen till stor 
del baserade på egna erfarenheter, vilket troligen även deras uppfattningar om 
skyddsutrustningen var. Eftersom att dessa personer arbetat länge på företaget utan att vara med 
om någon allvarligare olycka själv så är det troligt att deras attityder och riskbedömningar 
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baseras på erfarenheter och den upplevda sannolikheten för att en olycka ska inträffa. Den 
subjektiva riskbedömningen påverkar vårt beteende i större grad än den objektiva, även om 
information till viss del påverkar riskmedvetandet så påverkas det även i hög grad av egna 
erfarenheter (Lennerlöf, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

13. Riskanalys 

På arbetsplatserna arbetar man även med skyddsutrustning i form av skydd till maskinerna som 
till exempel ingreppsskydd. Vid ett av observationstillfällena gjordes en riskanalys där man valt 
att plocka bort ett ingreppsskydd för att skyddet skadade maskinerna. Bandet som 
ingreppsskyddet var till för matade ut slig på golvet, när ingreppskyddet var i vägen bildades en 
hög på golvet. Eftersom att ingreppsskyddet här gick från golvet och två meter upp var det svårt 
för personalen att rensa bort det som fallit utanför. Lämnade man kvar sliget utan att ta bort 
det drabbades istället maskinen eftersom att det då kunde ta i rullarna som bandet ligger på. 
Vid riskanalysen medverkade bland annat verksamhetschefen, produktionschefen och 
skyddsombud. Riskanalysen började med att samtliga deltagare tillsammans gick för att 
inspektera den maskin och plats där ingreppsskyddet plockats bort. På plats diskuterades 
arbetsplatsen, anledningen till att ingreppsskyddet plockats bort samt förslag på åtgärder.  
Sedan satte sig alla ned tillsammans i ett konferensrum för att diskutera hur man skulle kunna 
åtgärda denna risk på bästa sätt. Den gemensamt framtagna åtgärden blev tillslut att använda 
lägre ingreppsskydd som inte gick enda ner till golvet så att det på så vis skulle vara lättare att 
komma åt att spola och skyffla bort överflöd. De två meter höga ingreppsskydden som funnits 
innan var standardskydd för den typen av arbetsplats och maskin samt var den gjord för att det 
inte skulle finnas någon möjlighet att krypa under eller gå över maskinen om någon skulle få 
för sig att göra detta. Verksamhetschefen var till en början skeptisk mot det lösningsförslag som 
presenterades av övriga eftersom att det med lägre skydd skulle finnas möjlighet att till exempel 
krypa under maskinen. Eftersom att arbete med rensning under maskinerna inte får 
förekomma under tid när bandet är igång kom man fram till att om det finns personer som 
trots det skulle få för sig att krypa under, så är det personer som ändå inte bör arbeta på LKAB. 
Efter att gemensamt ha beslutat om hur risken skulle åtgärdas gjordes en avvikelserapportering 
för en risk där en ansvarig person utsågs för att åtgärda risken samt noterades senaste datum för 
åtgärdande. 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

14. Hantering av verktyg och andra föremål 

Vid hantering av maskiner och verktyg kunde en viss oförsiktighet och en del risktagande 
observeras, främst bland dem som arbetat länge på företaget. Man kan skilja på två olika 
positioner av risker, att vara riskutsatt och att vara risktagande, där risktagande innebär ett fritt 
val där man själv kan välja att exempelvis använda bilbälte (Andersson, 2012). Vid ett antal 
tillfällen under observationerna förekom risktagande på samtliga tre orter.  

Vid ett tillfälle under en inspektion av driften skulle en gummimatta som stoppar upp slig från 
bandet justeras till lite eftersom det klumpat sig, detta gjordes genom att arbetaren stoppade in 
handen och drog bort den slig som klumpat sig, detta samtidigt som bandet var i rullning. 
Denna person hade arbetat på företaget i nära 20 år. Det är inte tillåtet att hantera liknande 
händelser med enbart händerna under tid som bandet är i rullning, denna person valde att själv 
utsätta sig för en risksituation vid händelsen. Lennerlöf (1981) menar att riskmedvetandet i viss 
mån påverkas genom information men i större utsträckning även av egna erfarenheter. Denna 
händelse kunde observeras som en risk där det skulle kunna finnas en möjlighet att arbetaren 
klämt handen, det tycktes dock inte som att arbetaren själv reflekterade över detta moment som 
en risk, kanske på grund av att det är någonting som görs dagligen.  

Vid ett annat tillfälle under en reparation av en maskin där gasbränning användes observerades 
även oaktsamhet. Gasbrännaren lades vid ett flertal tillfällen ner på kanten av den maskin som 
man arbetade vid, utan att man hade slagit av brännaren, hade någon stött till slangen hade den 
lätt kunnat ramla och skada någon person eller något föremål.  Vid ett annat tillfälle under 
samma arbetspass hölls gasbrännaren glödande i luften medan man kollade om det gick att få 
loss den metalldelen som man arbetade med att bränna lös. Personen som arbetade med 
brännaren hade ingen koll på vart han höll den vilket gjorde att slangen till brännaren fattade 
eld eftersom att han av misstag råkat hålla den mot slangen. Elden släcktes ganska omgående 
och det blev inte något hål i slangen utan den kunde fortsätta användas som vanligt. Vid dessa 
tillfällen hanterades brännaren av en person som arbetat ungefär 30 år i företaget. Bortsett från 
dessa händelser så förekom det även att man i övrigt viftade med brännaren utan att tänka på 
om det fanns någon person eller något föremål i närheten som skulle kunna fatta eld. Vid dessa 
tillfällen så förekom risktaganden som hade kunnat skada såväl material och verktyg som 
personer runtomkring vilket gör att man förutom att utsätta sig själv för en risk även gör andra 
riskutsatta.  

Avvikelserapporterna visar att hantering av maskiner och verktyg är en av de vanligaste 
kategorier av inträffade olyckor. Anledningen till att olyckor i denna kategori inträffat har av 
många angetts vara den mänskliga faktorn som bland annat orsakats av oaktsamhet, 
felbedömningar eller att man påbörjat arbeten ensam istället för att invänta sin kollega. Även 
trånga utrymmen är en av de mest vanliga orsakerna till olyckor i denna kategori. Under 
observationerna så förekom det en del arbeten i trånga utrymmen där personal arbetade med 
maskiner och verktyg vilket ställde ytterligare krav på uppmärksamhet. 
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15. Attityder, normer och värderingar 

Resultatet från observationerna visar att det fortfarande efter snart tio års arbete med 
säkerheten först, förekommer attityder och beteenden bland personalen som har en direkt 
inverkan på säkerheten. Dels i och med att man väljer att inte använda den skyddsutrustning 
som anvisas och dels genom oaktsamhet och oförsiktighet när det gäller olika arbetsmoment. 
Enligt Lennerlöf (1981) har det visat sig att exempelvis rådande normer på arbetsplatser kan 
överskugga effekten av personlighetsfaktorer när det gäller individers risktagande. 
Arbetsplatserna på LKAB präglas av en väldigt stark organisationskultur som till stor del 
handlar om att bevara den maskulinitet som råder. Enligt Connell (2008) konstrueras 
maskuliniteten i vardagslivet där de ekonomiska och institutionella strukturerna är av betydelse. 
Arbetarnas kroppar som används i det hårda arbetet i fabriker och gruvor fungerar som ett bevis 
på arbetets och arbetarnas tuffhet och kan vara en metod för att demonstrera manlighet. På 
liknande sätt kunde en viss ignorans observeras när det gällde såväl hantering av verktyg som 
användning av skyddsutrustning.  Den maskulinitet som miljön på LKAB präglas av förstärks 
även av de yttre faktorerna i omgivningen, det är mörka, bullriga utrymmen med stora maskiner 
och majoriteten av arbetarna är män med sotade ansikten. Vid bilkörning mellan de olika 
byggnaderna på området använder man inte bilbälte och kör gärna lite fortare än vad 
hastigheten egentligen tillåter, något som kunde observeras hos såväl manliga som kvinnliga 
arbetare. Även här kommer risktagandet in och även det faktum att risker kan ses som sociala 
konstruktioner (Andersson, 2012), den sociala norm som råder vid bilkörning inne på LKAB’s 
område bland personalen på förädlingsverken var att man inte använder bilbälte. I vissa bilar 
fanns inte ens bältesknapparna synliga utan låg under sätena vilket även tyder på att det faktiskt 
inte används.   

Det förekommer en kamratlig och nästan familjär stämning bland medarbetarna på LKAB där 
en stark organisationskultur och sammanhållning bland medarbetarna kunde urskiljas. Kultur 
handlar enligt Alvesson (2013) om föreställningsmässiga fenomen i form av tankesätt, 
värderingar och uppfattningar om saker och ting snarare än om den objektiva, synliga delen av 
organisationen. Macho-kulturen som kunde observeras men som även konstaterades av bland 
annat en av produktionscheferna blev väldigt påtaglig i många sammanhang, inte minst under 
samtalen i fikarummen. Alvesson (2013) menar att kulturen är central när beteenden, sociala 
företeelser, institutioner och processer ska förstås. Det blir därmed oundvikligt att inte 
analysera den maskulinitet som råder på arbetsplatserna. Den påverkar såväl riskbeteende som 
de normer som finns. Grupper som vi tillhör har en stark inverkan på oss och de normer som 
förekommer utvecklas inom en grupp med avseende på vad man ska tycka, tänka och göra för 
att uppfattas som en fullvärdig gruppmedlem (Lennerlöf, 1981). På raster dricker man kokkaffe 
och skojar gärna och mycket med varandra. Det pratas ofta om fridsintressen, vilket till stor del 
innefattar djur och natur. Vid ett flertal tillfällen har historier berättats om och visats bilder på 
skoterutflykter, fiske och sport, man delar gärna med sig av sina upplevelser och fångster. I 
arbetsgrupperna tycktes många även umgås privat med varandra. Klimatet är väldigt inbjudande 
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och det tycks vara lätt att som ny komma in i gruppen, så länge man kan hantera den ibland lite 
råa jargongen. Något som kan vara ett resultat av att det på LKAB förekommer mycket externa 
människor, exempelvis entreprenörer, forskare och studenter. Trots att många som deltagit i 
denna studie arbetat i företaget under en längre tid och det därmed kan antas att omsättningen 
på personal inte är så hög så verkar man ändå van vid att nya människor kommer in i 
arbetsgruppen av olika anledningar.  

På en av orterna ligger kontrollrummet i samma hus som tjänstemännen sitter i, vilket innebär 
att arbetet där i princip är som i vilken kontorsmiljö som helst bortsett från att driftpersonalen 
använder de arbetskläder som krävs i verken, detta för att kunna rycka ut om någonting 
behöver justeras på plats i verket.  Det fanns ett mått av missnöje bland den operativa 
personalen när det gällde omorganiseringen som bidragit till att de hamnat i samma hus som 
resten av tjänstemännen på orten. 
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16. Ledarskap 

Det kunde urskiljas en viss trötthet bland personalen när det gäller arbetsmiljöarbete och 
arbetsmiljöutbildningar som personalen kontinuerligt påstod sig medverka i. De grundläggande 
utbildningarna för att kunna bevara en säker arbetsplats och arbetsklimat är ofrånkomliga och 
även externa besökare som ska vistas en längre tid på verken behöver genomföra bland annat 
LKABs SSG-utbildningar34. Det intryck som observationerna gav var ett det kanske behöver 
skiftas fokus lite, där ledarskapet blir mer centralt i arbetsmiljöarbetet.  

Överlag så fanns det en högre grad av missnöje och fler risker nämndes av deltagarna när det 
handlade om förebyggande arbete i omgivningen eller sådant som LKAB-ledningen kunde 
påverka i arbetsmiljön. Det fanns så att säga en större medvetenhet om yttre riskfaktorer och 
riskutsatthet än om faktorer som de själva kunde påverka. Även om resultatet så här långt 
bekräftat det man redan visste och visat på att många olyckor och riskfaktorer beror på den 
mänskliga faktorn som uttrycker sig i bristande användning av skyddsutrustning samt 
ouppmärksamhet och risktagande bland personalen behövs möjligen mer fokus och krav ställas 
på ledarskapet. 

På ort C hade det införts obligatoriska skyddsronder för alla medarbetare ett antal gånger per 
år. Detta innebär att såväl tjänstemän som operativ personal årligen ska gå skyddsronder på 
arbetsplatsen. Arbetstagarna tvingas engagera sig i den egna arbetsmiljön och uppmärksamma 
eventuella brister vilket i sin tur riktar uppmärksamheten på föreliggande risker. Precis som 
Angelöw (2002) menar är det viktigt att främja en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare så 
att alla görs delaktiga och att det skapas en aktiv medverkan så att arbetsmiljöarbetet blir en 
naturlig del av den dagliga verksamheten. Trots att det även fanns brister på denna arbetsplats 
så var det ändå den arbetsplats som hade det mest strukturerade arbetet med till exempel 
ordning och reda, samt var det även här det observerades minst brister när det gäller 
användning av skyddsutrustning. Även Clarke (2006) betonar vikten av engagemang och 
delaktighet, han lyfter i sin artikel fram en studie som visat att det finns en signifikant effekt 
mellan deltagande i säkerhetsarbete och motivation för säkerhetstänket. När anställda engagerar 
sig i aktiviteter för en säker arbetsplats ökar motivationen att arbeta säkerhetsorienterat. Även 
om det också på ort C slarvades en del med användning av till exempel hakrem, samt att det 
även på denna arbetsplats låg vattenslangar och dylikt på golven så har man kommit längre än 
de andra orterna och det kunder urskiljas en större riskmedvetenhet bland personalen på 
denna ort, något som kanske är ett resultat av det engagemang som arbetarna tvingats in i med 
de obligatoriska skyddsronderna. På denna arbetsplats var det ett krav att alla medarbetare 
skulle engagera sig i arbetsmiljöarbetet och bidra med sin syn och sina förslag på åtgärder vilket 
visade sig ha gett resultat. 

                                                 

34 http://www.ssg.se/entre/Anslutna-industrier/Industrilista/LKAB_Kiruna_och_Malmberget/ 
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16.1 Chefen – en i gänget? 

Något som observerades var en nära kontakt mellan ordinarie personal och närmaste chef, 
produktionschefen samt andra arbetsledare som förekommer i olika former.  Dessa personer är 
en del av arbetsgruppen vilket gör dem tillgängliga och synliga. Vid ett flertal tillfällen under 
observationstillfällena har chefen diskuterat olika förbättringsområden och liknande med 
arbetsgrupperna som inte är sena med att komma med sina åsikter om hur saker och ting bör 
lösas på bästa sätt. När det gäller relationen chef-medarbetare så tycktes det finnas ett stort mått 
av medbestämmande bland personalen i arbetsgrupperna.  

De chefer som medverkat i studien har själva arbetat som ordinarie produktionspersonal 
tidigare vilket gör att de har mycket erfarenhet och kunskap om vad arbetet innebär och under 
vilka förhållanden arbetet utförs. Den starka organisationskulturen och gruppdynamiken gjorde 
det dock svårt för cheferna och arbetsledarna att utföra ett tydligt ledarskap något som både 
kunde observeras och bekräftas. En av produktionscheferna nämnde att denne fått kämpa 
mycket i början av sitt ledarskap för att vinna respekt och trovärdighet bland sin personal, inte 
minst på grund av sin relativt unga ålder. Även om denna produktionschef arbetat ett antal år i 
produktionen så fanns det dem som arbetat bra mycket längre och tycktes veta mer om hur 
arbetet skulle utföras på bästa sätt. En viss ignorans mot produktionschefens ledarskap kunde 
även observeras under ett morgonmöte, där några ur personalen uppmanade chefen att 
delegera mera. Enligt Alvesson (2013) är ledarskap ett socialt fenomen som bygger på relationer 
människor emellan. Där ledarskapet utgår från att en person blir ledare genom att en eller flera 
personer tillmäter det denne säger stor vikt, och påverkas av detta. Det fanns en del informella 
ledare på arbetsplatserna i form av de äldre och mer erfarna personerna som arbetat på 
företaget under en längre tid vilket tycktes göra det svårare för de formella ledarna att utöva sitt 
ledarskap.  

Det verkade överlag vara svårt att som ledare ställa de krav som ibland vore nödvändigt att som 
ledargestalt göra. Vid samtal med en av produktionscheferna så uttryckte denne att 
machokulturen som LKAB präglas av påverkar säkerhetsarbetet. Enligt denna chef så var 
machokulturen en av orsakerna till att det för en del personer var svårt att knäppa igen hjälmen 
och använda skyddsglasögon som man ska. Arbetsmiljö var något som de arbetade mycket med 
men att det ibland kunde vara svårt att nå fram till vissa personer, framförallt dem som arbetat 
en längre tid på företaget. Hos dessa personer fanns ofta en attityd av ”det händer inte mig” 
eller ”jag bryr mig inte om det händer mig”. För att försöka nå fram till de här personerna 
försökte chefen använda sig av deras familj som argument istället, att man som chef inte vill 
behöva ringa hem till någons familj och berätta att de ligger på sjukhus för att de råkat ut för en 
olycka på arbetet.  

Vid ett annat tillfälle uttryckte en av de som arbetar som en typ av arbetsledare/planerare att 
det ibland inte var så kul att vara den som sa åt folk vad som skulle göras. Detta var ett fenomen 
som även kunde observeras på de olika förädlingsverken. Kollektivet upplevdes som väldigt 
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starkt där det var svårt för chefen att nå fram till medarbetarna. Vid tillfällen när medarbetare 
uttryckte missnöje över en arbetsuppgift eller ett arbetsförhållande så användes många gånger 
humor för att få medarbetarna dit man ville. Det hävdas att ledarskap ibland handlar om att 
påverka värderingar, tankesätt och föreställningar, det vill säga kulturpåverkan. På samma sätt 
kan man även säga att organisationskulturen påverkar ledarskapet (Alvesson, 2013). Något som 
stundvis blev väldigt tydligt i denna studie.  

När det kommer till arbetsmiljön och de riktlinjer som finns när det gäller till exempel 
skyddsutrustningen finns det mycket för ledningen att jobba med, såväl på den strategiska nivån 
som på den operativa. För att produktionschefer, arbetsledare och andra ledargestalter som 
finns i närheten av personalen ska kunna ställa krav på användandet av skyddsutrustning så 
krävs att dem själva använder den utrustning som man enligt LKABs arbetsmiljöpolicy bör. 
Med tanke på att många chefer och ledare själv arbetat i verket som ordinarie drift- eller mek-
personal kan det vara extra svårt att vinna trovärdighet och respekt när de ska ställa krav på sin 
personal. Det behövs mer tydlighet om vad som faktiskt gäller och varför det är viktigt att följa 
de regler och riktlinjer som finns när det handlar om arbetsmiljön och den egna säkerheten på 
jobbet.  

Enligt AFS 2001:1 7§ ska arbetsgivaren, i detta fall LKAB se till att arbetstagarnas kunskaper 
om arbetet samt riskerna i arbetet ska vara tillräckliga för att inte ohälsa eller olycksfall uppstår. 
Vid allvarliga risker ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas. Alla som arbetar på LKAB 
måste genomgå en arbetsmiljöutbildning där rutiner för såväl skyddskläder som hantering av 
verktyg och avfall avhandlas. På dörrarna in till förädlingsverken sitter lappar om vilken 
skyddsutrustning som ska användas, det framgår alltså tydligt vad som krävs vid vistelse inne på 
verken. Trots detta så slarvas det oroväckande mycket med skyddsutrustning, och ögonskador 
ligger i topp bland skadedrabbade områden. Så vad är då chefens och arbetsledarens ansvar i 
detta? Som tidigare nämnts kunde ett nära ledarskap observeras vilket gör det svårt att tro att 
chefer och arbetsledare inte vet vilka som följer anvisningarna och inte. Arbetsgivaren ska som 
en del i sitt arbete med riskbedömningar, åtgärder och uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet regelbundet undersöka arbetsmiljöförhållanden och bedöma riskerna för att 
personalen kan råka ut för ohälsa eller olycksfall (Zanderin, 2005). Enligt de observationer som 
gjorts verkar det som att det nära ledarskapet och den starka organisationskulturen gör det svårt 
att utöva ett tydligt ledarskap där de anställda känner till och tar ansvar för de regler och 
riktlinjer som finns.  

Även dem i ledarbefattningar ska känna till och ta ansvar för sina arbetsuppgifter, vilket bland 
annat innefattar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels behöver alla som arbetar i 
ledarbefattningar leva som de lär, att använda den skyddsutrustning som krävs enligt LKABs 
riktlinjer samt vara medveten om varför det är viktigt. Ledarskap utövas genom att fokusera på 
vad som är viktigt, genom ett symboliskt ledarskap där man som ledare föregår med gott 
exempel (Alvesson, 2013). Även om man vill bevara det nära och kamratliga samarbetet mellan 
chef och medarbetare skulle det underlätta säkerhetsarbetet om cheferna kunde utöva ett 
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tydligare ledarskap. Eftersom att många av ledarna själva kommer från ”golvet” behöver det 
kanske satsas mer på ledarskapsutbildningar. 

När det gäller användning av skyddsutrustning som är en av de arbetsmiljöåtgärder som borde 
vara en självklar och enkel insats för att minska olyckor och risker borde det finnas mer att 
göra. Användning av skyddsutrustning och riskbedömningar skulle exempelvis kunna finnas 
med som ett element i medarbetarsamtalen och eventuellt även i lönesamtalen. Personalen har 
trots allt ett ansvar och en skyldighet att använda den utrustning som arbetet kräver och följa 
den arbetsmiljöpolicy som arbetsplatsen har. Detta när det gäller både användning av 
skyddsutrustning men även säkerhets- och riskbeteende i övrigt som till exempel att inte lämna 
kvar material och verktyg på golven efter avslutade arbetspass eftersom att det kan orsaka en 
arbetsmiljörisk, inte bara för dem själv utan även för alla andra som vistas på arbetsplatsen. 
Genom att använda detta som en punkt i medarbetarsamtalen skulle det även ställa krav på 
cheferna, dels att de själva inte kan slarva med sin utrustning men också att faktiskt ta tag i 
frågan på ett kontinuerligt sätt med varje enskild individ.  

Arbetsmiljön utgör en inlärningssituation där arbetstagaren inte enbart lär sig hur denne i 
teknisk mening ska utföra arbetsuppgifterna utan också de synsätt, traditioner och normer som 
råder på arbetsplatsen (Lennerlöf, 1981). Under observationer så har det uppstått tillfällen då 
personer som använt eller haft en önskan om att använda skyddsutrustning eller plockat undan 
verktyg och material blivit tillsagda av andra ofta mer erfarna att detta är onödigt etc. 
Machokulturen blir väldigt påtaglig vid dessa situationer där man även uppmuntrar andra till 
ett riskfyllt beteende. Förändringar kan vara svåra att genomföra, speciellt i väletablerade 
organisationer där man gjort på samma sätt under lång tid. Att kräva att personalen använder 
sin skyddsutrustning enligt anvisningar borde dock inte vara ett omöjligt uppdrag utan kanske 
till och med en förutsättning för att kunna och få arbeta kvar på arbetsplatsen. 
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17. Extern personal 

På LKAB arbetar förutom LKABs egna personal även en hel del extern personal i form av olika 
entreprenörer. Även om fokus för observationerna inte legat på entreprenörerna kommer här 
bara nämnas en kortare presentation av vad som observerats när de gäller denna externa 
personal.  

Entreprenörerna inne på LKAB förekommer på flera platser, ofta sågs dem arbeta med 
exempelvis byggnationer eller vid större reparationer. Vid ett av observationspassen var det ett 
planerat repstopp under en förmiddag då ett 80-tal entreprenörer befann sig inne på verket för 
att arbeta med reparation av maskiner. Det fanns stora variationer mellan hur entreprenörerna 
använde sin skyddsutrustning, det fanns dem som använde all utrustning som enligt 
riktlinjerna ska bäras inne på verket men det förekom även andra som inte använde 
hörselkåpor eller skyddsgasögon. Många tycktes helt sakna hörselkåpor till sina hjälmar under 
arbetet vid repstoppet. När maskinerna inte är igång är ljudnivån i allmänhet inte lika hög inne 
på verket, däremot så uppkommer vid många arbeten väldigt höga ljudnivåer där man bör 
använda hörselskydd.  

Vid ett tillfälle observerades även en incident som var väldigt nära en allvarlig olycka. Några 
entreprenörer arbetade med att lyfta ett tungt föremål med hjälp av en travers. En person som 
inte styrde traversen utan som skulle ta emot och styra föremålet som förflyttades manuellt så 
att det hamnade på rätt plats, befann sig mellan detta tunga föremål som då var i luften och en 
järnbalk som gick från golvet och upp till taket. Föremålet som transporterades med traversen 
vinglade till och åkte rakt in i järnbalken varpå personen på golvet som skulle ta emot denna 
precis hann flytta sig för att inte hamna mitt emellan.  

Under det planerade repstoppet utfördes även en skyddsrond där produktionschefen samt 
skyddsombudet på arbetsplatsen medverkade tillsammans med en arbetsledare för en av 
entreprenörsfirmorna som befann sig på plats. Syftet med skyddsronden var främst att se vad 
som kunde göras för att underlätta arbetet för entreprenörerna framförallt inför nästa repstopp. 
Under denna skyddsrond fann man bland annat att det vid en maskin behövdes kapas bort en 
bit metall för att det samlades väldigt mycket damm som gjorde det svårt för entreprenörerna 
att arbeta. Entreprenören som arbetade med reparationen av just denna maskin hade fått ägna 
mycket tid till att försöka få bort damm i och med att springan som dammet kunde skövlas ner 
i var alldeles för trångt. Detta noterades av produktionschefen som sedan lägger in det i ett 
system i datorn som en arbetsorder. Utöver detta upptäcktes även vid skyddsronden en missad 
avspärrning av ett gäng entreprenörer som arbetade nere i ett schakt med att montera dit en ny 
maskindel, produktionschefen sa åt dem att spärra av området.  

Under dessa planerade stopp så har man även en planerad tid som arbetet ska utföras på, under 
det observerade repstoppet så var tiden för rep planerad att ske under ett arbetspass, det vill 
säga mellan klockan sex på morgonen och tre på eftermiddagen. Vid ett senare tillfälle under 
våren skulle ett nytt större repstopp ske och då under två veckors tid. Inför dessa repstopp har 
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primära åtgärder noterats och arbetsorderna delas ut till de olika entreprenörerna samt till den 
egna personalen. Enligt personalen så händer det nästan aldrig att ett repstopp blir färdigt 
under utsatt tid, dels på grund av att de planerade arbetena drar ut på tiden men även i och 
med att man under dessa repstopp upptäcker ytterligare åtgärder som behöver göras.  
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18. Slutsats 

Det finns ett gediget arbetsmiljöarbete och en väldigt stark ambition hos LKAB om en säker 
arbetsmiljö för samtliga anställda. Precis som tidigare studier visat så kan även denna studie 
bekräfta att många riskfaktorer i arbetsmiljön på LKAB, i detta fall förädlingsverken beror på 
den mänskliga faktorn. Attityder och beteenden är avgörande för en säker arbetsmiljö och trots 

ett gediget arbete med säkerheten först så finns det mycket kvar att jobba med inom detta 
område. Att förändra beteenden och attityder är svårt, förändringar överlag möter oftast ett 
visst motstånd. Förändringar sker inte om man gör på samma sätt som man alltid tidigare gjort 
och för att åstadkomma förändringar i beteenden kan man behöva arbeta successivt med små 
justeringar åt gången.   

I en processindustri som förädlingsverken på LKAB kommer man inte undan att miljön är lite 
dammig och bullrig med stora maskiner som ska rulla dygnet runt. Det finns dock alltid 
förbättringsmöjligheter. Avvikelserapporterna har visat att många uppgett bristande belysning 
och trånga utrymmen som orsak till inträffade olyckor. Dessa två i kombination försämrar 
förutsättningarna i arbetsmiljön ytterligare. Många inrapporterade avvikelser handlar om slag 
eller stötning mot något, till exempel mot en balk, något som även kunde observeras och 
bekräftas av personalen som en arbetsmiljörisk. Med en kombination av den dåliga belysningen 
och den dammiga miljön som förekommer så blir inte balkarna alltid lätta att uppmärksamma, 
speciellt inte i stressade situationer. Att se över möjligheterna för förbättrad belysning och 
uppmärksamma särskilda riskområden när det gäller till exempel låga balkar är något att jobba 
vidare mer. Avspärrningar görs vid exempelvis reparationsarbeten där det finns risk att träffas av 
fallande föremål eller ramla ner i schakt samt vid andra uppmärksammade risker, till exempel 
att det fattas ett ingreppsskydd. Det borde vara lika viktigt att uppmärksamma riskfaktorer som 
låga balkar vilket arbetarna utsätts för i det dagliga arbetet och bara genom att vistas i verket.  

Många olyckor som inträffat beror även på snubbling/halkning/snedtramp. Att dessa olyckor 
inträffar är inte heller helt otippat med tanke på dels det gropiga golv och sneda trappor som 
förekommer i kombination med tunga stålhättaskor, men framförallt kanske med tanke på alla 
redskap och verktyg som ligger utspridda. Projektet med se upp, som syftade till att minska slag 
och stötningsskador är väldigt beskrivande, när personalen fokuserade sin uppmärksamhet 
uppåt för att undvika att slå i huvudet, inträffade istället fler snubblingsskador. På LKAB finns 
ett ordning och reda koncept som det är tänkt att samtliga ska följa, både på ort B och ort C 
arbetades det mer strukturerat med ordning och reda, men det fanns fortfarande brister även på 
dessa arbetsplatser. Framförallt på ort A var det bristande ordning och reda där det var tydligt 
att man gjorde det så smidigt som möjligt för sig själv genom att lämna verktyg och material där 
dem var vid avslutande av dagen. Detta resulterade dels i att personalen själva fick spendera tid 
till att åka och hämta eller leta efter verktyg, dels i att de även klagade över brist på verktyg och 
utrustning i verken. Även på ort B och C fanns det en tendens till att göra arbetet så smidigt 
som möjligt för sig själv vilket kunde innebära att till exempel inte lägga in verktyg och dylikt på 
angiven plats i skåpen, även under arbeten i kontakt med maskinen förekom riskbeteenden 
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som grundade sig på smidigheten att åtgärda problem utan någon riskanalys. Med tanke på 
antalet olyckor och risker som rapporteras in som handlar om snubbling/snedtramp/halkning 
bör mer fokus läggas på ordning och reda för att få en säkrare arbetsmiljö. Vid stressade 
situationer är det omöjligt att ha sin fulla uppmärksamhet på både tak och golv där många 
riskfaktorer förekommer.   

Den största risken tycks trots allt fortfarande finnas hos de anställdas attityder och beteenden. 
Machokulturen och upprätthållandet av maskuliniteten på arbetsplatserna blir påtaglig vid 
uppenbara risktaganden hos personalen. Att till exempel inte använda skyddsglasögon vid 
uppenbara risker att få stänk i ögonen, eller att undvika hakremmen till hjälmen var inte 
ovanligt förekommande. Det hände även vid tillfällen att personer som använde gällande 
skyddsutrustning blev uppmanade till att inte göra det på grund av att de uppfattades som 
obekväma. Avvikelserapporterna visar i sin tur att olyckor ofta sker vid hantering av verktyg och 
material, där ögon- och fingerskador ligger i topp. I avvikelserapporterna anges 
ouppmärksamhet och handhavande fel som en återkommande orsak till att olyckorna inträffat. 
Här behövs det ställas större krav från ledningens sida. Dels större krav på att det nära 
ledarskapet ska vara tydligare med vad som gäller, har man en arbetsmiljöpolicy med regler och 
riktlinjer ska dem också följas, av samtliga anställda. Här krävs det eventuellt mer stöttning till 
produktionscheferna, som inte alltid har en lätt uppgift att ställa krav som behövs på 
arbetsgruppen. Eftersom att det bland medarbetarna emellan kommuniceras en viss negativitet 
gentemot användandet av gällande skyddsutrustning skapas och upprätthålls en kultur där det 
är okej att slarva med skyddsutrustningen. För att uppnå en förändring behöver en direkt 
återkoppling ske till de personer som ignorerar de riktlinjer som finns gällande användandet av 
skyddsutrustning. Med tanke på det grupptryck som förekommer som ett socialt tryck från 
främst de mer erfarna kan det även behöva arbetas mer med positiv förstärkning gentemot dem 
som faktiskt tar sitt ansvar och följer de riktlinjer som finns.  

Med tanke på att det finns variationer mellan de olika orterna är det troligen en vanesak och 
normfråga. Den rådande normen på ort A var till exempel att inte använda skyddsglasögon om 
det inte var uppenbart nödvändigt, medan man på ort B hade en större tendens till att slarva 
med hörselkåporna. Detta tyder på att det inte enbart kan vara att skyddsglasögonen eller 
hörselkåporna är obekväma att använda, utan även att det handlar om en vanesak. Normen på 
samtliga arbetsplatser borde vara att utföra arbetet på ett säkert sätt, både när det gäller 
skyddsutrustning och hantering av maskiner och verktyg. För att öka förutsättningarna för detta 
bör man efter att ha kommit med positiv förstärkning till dem som tar sitt ansvar för säkerheten 
även uppmana dem att ge feedback och återkoppling till sina kollegor när det gäller att skapa en 
säker arbetsmiljö. 

Nedan kommer några förslag på åtgärder att presenteras vilka utgår från de brister som kunnat 
urskiljas i denna studie. 



68 

 

 Tydligare krav på vad som gäller när det kommer till arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. 
Involvera det som en punkt i medarbetar-/lönesamtalen för att förstärka vikten av det 
samt att använda som en motivationsfaktor. 

 Ökat fokus på ledarskapets betydelse. Högre krav behöver ställas på dem i 
ledarpositioner samtidigt som dessa personer kan behöva mer stöttning i sitt ledarskap. 
Detta kan vara i form av ledarskapsutbildningar, coaching eller närmare samarbete med 
HR-funktioner. 

 Fler riktade arbetsmiljöprojekt, i stil med se upp-projektet vilket faktiskt gav resultat när 
det gällde uppmärksamheten på låga balkar etc.  

 Börja med att fokusera på vad det minsta/lättast åtgärdade problemet för stunden är. 
Små succesiva steg för att skapa en förändring i beteende och attityder. Är det att satsa 
på bättre belysning, kräva användning av skyddsutrustning eller bättre ordning och 
reda? De anställda vill att arbetet ska kunna utföras så smidigt som möjligt, vilket de inte 
alltid tycker är möjligt med alla säkerhetsåtgärder i åtanke.   

 Lära av varandra. Obligatoriska skyddsronder som samtliga anställda på ort C var 
tvungna att utföra bidrar till delaktighet, engagemang och förhoppningsvis en säkrare 
arbetsmiljö.  

 Kommunicera varför regler och riktlinjer är viktiga. De anställda känner oftast till vad 
som gäller men tycks inte förstå vikten av alla riktlinjer och arbetsmiljösatsningar.  

 

 

18.1  Förslag på fortsatt forskning 

Studien har visat att den kanske största arbetsmiljörisken på LKABs förädlingsverk är 
personalens egna attityder och beteenden. Det har under en tio års period pågått ett arbete för 
att komma åt problemet med de attityder och beteenden som påverkar säkerheten på 
arbetsplatserna. Det som kunde urskiljas som orsakerna till dessa beteenden var en 
kombination av den macho-kultur som råder som bidrar till att man utför arbetet på ett 
risktagande sätt, det handlar även om att man vill utföra arbetet så smidigt som möjligt. Studien 
ger en ganska bred bild av arbetsmiljön på förädlingsverken, det hade varit intressant med en 
mer avgränsad studie där man exempelvis bara tittar på användning av skyddsutrustning, 
lokalernas utformning eller hantering av maskiner och verktyg. Vidare hade det i en fortsatt 
studie varit intressant att titta närmare på ledarskapet och dess betydelse för arbetsmiljön samt 
attityder och beteenden hos personalen. Hur tycker dem i ledningsposition själva att 
arbetsmiljöarbetet fungerar och vad anser dem att de skulle behöva för att deras arbete med 
arbetsmiljön skulle kunna underlättas. Tycker cheferna själva att det är svårt att påverka 
personalen och ställa krav när det gäller till exempel användning av skyddsutrustning och 
hantering av maskiner, eller tycker dem att det fungerar bra som det är?  
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