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Sammanfattning 
Denna rapport redogör för förstudien AIM4S (Attitudes, Insights and Motivation for 
Safety). Studiens syfte och mål har varit att undersöka hur LKAB-anställda och 
entreprenörer uppfattar olika typer av nya visuella representationer av säkerhetsrutiner, 
som tagits fram av företagshälsan vid LKAB, samt att undersöka hur interaktiv 
träningsmiljö, som med hjälp av s.k. gamification, skulle kunna fungera som verktyg för att 
förmedla säkerhetsrutiner. Enkätsvar och intervjuer bland LKABs anställda och LKABs 
entreprenörer visar att det finns ett behov av visuella representationer i verksamheten som 
kan påminna och uppmana till ett säkert handlande. Det upplevs positivt att det påminns 
om säkerhet på flera sätt, hellre en gång för mycket än en gång för lite. Studien visar att 
många avställda ofta tummar på säkerhetsföreskrifterna av bekvämlighetsskäl, men många 
tror att de visuella representationerna till viss del kan bidra till att de påminns om rutinerna 
och om riskerna de utsätter sig för om de bryter mot reglerna – vilket också ökar 
motivationen att följa dem. Den faktor som flest av de tillfrågade anser vara den mest 
kritiska orsaken till varför det ibland slarvas med säkerhet är en brist på lättillgänglig 
säkerhetsutrustning. Om säkerhetsutrustningen inte finns nära till hands utför man det man 
upplever som mindre riskfyllda arbeten utan säkerhetsutrustning. Skälet uppges vara 
bekvämlighet snarare än tidspress. En osäkerhet för gällande rutiner finns hos de anställda. 
De efterfrågar material i form av checklistor eller träningsprogram att gå tillbaka till vid 
säkerhetsronder och upplärning av nyanställda. Bland de entreprenörer som deltagit i 
studien finns en önskan om mer kunskap om given arbetsplats och dess eventuella risker 
då de inte har samma kunskap om detta som LKABs anställda. 

Denna studie visar att bilder och filmer i verksamheten uppfattas positivt av anställda eller 
entreprenörer. Visuellt material anses förmedla information och regler på ett lättillgängligt 
sätt. Materialet fungerar både för inlärning, påminnelse, ökad riskmedvetenhet och ändrat 
handlande. Det är dock oklart huruvida bilderna och filmerna fyller sitt syfte med att sänka 
antalet arbetsplatsolyckor. Den visuella representationen som samtliga tillfrågade ansåg 
bidra mest till ett minskat risktagande var dokumentärfilmen, som genom att anspela på 
känslor, emotion, påverkade de anställda och entreprenörer. Dokumentärfilmen skapade en 
förståelse för hur lätt olyckor kan hända och gav en riskmedvetenhet som flera bar med sig 
under det egna arbetet. Tysta tavlor och tysta filmer ansågs bra för att ständigt påminna om 
rutiner. Samtliga personer som deltog i studien förhöll sig neutrala eller försiktigt positiva 
till en interaktiv träningsmiljö, dvs. gamification av säkerhetsföreskrifterna. De ansåg att det 
skulle kunna vara bra för inlärning av rutiner genom att bidra till ett mer aktivt tänkande. 
Aktiviteten fick dock inte bli för enkel och barnspelslik och de ingående exemplen kändes 
svåra att bedöma utan att ha testat dem. En prototyp av spelet skulle behövas för en bättre 
utvärdering av åsikter kring detta. Affischer med LKAB anställda ansågs trevliga. En del 
associerade affischerna med säkerhet på fritiden eller bibehållen hälsa medan de flesta hade 
svårt att se syftet. Konst på fasader upplevdes fint och önskvärt men ansågs inte bidra till 
att sätta säkerheten först. 
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Projektets måluppfyllelse 
Syfte 

Syftet med projektet var att undersöka hur LKAB-anställda och entreprenörer uppfattar 
olika typer av visuella representationer och gamification (interaktiv träningsmiljö) som 
verktyg att förmedla säkerhetsrutiner. 

Kommentar. Syftet har väl mötts genom den undersökning som genomförts inom 
projektet. Eftersom det var en förstudie fanns tid för att intervjua ett mindre antal personer 
(13 st) och endast begränsat till olika anställningsformer inom SAK (sovring, anrikning och 
kulsintring) på LKAB. Det vore intressant att följa upp undersökningen med fler 
respondenter. Gamification kunde endast undersökas utifrån det material som då fanns 
tillgängligt, dvs. stillbilder. Resultaten angående gamification är därför spekulativa. En 
testbar prototyp behövs för att kunna göra en mer fullständig utvärdering.  

Mål och förväntat resultat 

Två mål ställdes i ansökan. Dels skulle projektet resultera i en kartläggning av hur olika 
visuella strategier och gamification uppfattas. Dels skulle förstudien leda till ett stärkt 
konsortie och en gemensam ansökan.  

Kommentar. Slutrapporten utgör den kartläggning som utlovats i ansökan. Vad gäller ny 
gemensam ansökan så är målet mött genom en Vinnovaansökan inom programmet Forska 
och Väx. Zordix är huvudaktör och LTU (AIM4S) finns med som part i projektet. 
Ytterligare en ansökan inkommer till Gränsöverskridande konst och teknik för bidrag att 
göra ett större arbete tillsammans med Zordix än vad Vinnova-bidraget ger utrymme för.  

Samarbete 

Kommentar. Samarbetet i projektet har fungerat väl. Samtliga parter har visat stort 
engagemang för projektet. LKAB har bidragit med undersökningsmaterial, 
bakgrunduppgifter och hjälp till med praktikaliteter kring datainsamlingen på plats på 
LKAB. Zordix har bidragit med information och material runt den interaktiva 
träningsmiljön. 

Tidsplan 

Forskargruppen på LTU fick möjlighet att skjuta fram projektet på grund av tillkomna, 
oplanerade uppgifter samt sjukskrivning som gav fulltecknade scheman. En effekt av det 
var att Therese Öhrling kom in i projektet på tid som planerats för Jörgen Normark. 
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Ekonomi 

Budgeterad kostnad (lön +LKP) och utfall redovisas i Tabell 1.  

Kommentar. Den extra tid som tillkommit i projektet samt ökad kostnad på grund av 
lönerevision medfinansieras av forskningsämnena. Anledningen till att tiden överstigit 
budget är dels personalbyten i projektet samt val av metod som krävde mer tid för analys 
än beräknat. 

Tabell 1. Budget och utfall för löner +LKP samt tid. 

 Budg. tid Budg. kostnad Utfall tid Utfall kostnad 

Camilla Grane 
Teknisk Psykologi 0,5 mån 30 297 kr ~0,75 mån 47 149 kr 

Jörgen Normark, 
Industriell design 1 mån 53 019 kr ~0,25 mån 15 716 kr 

Anders Gustafsson, 
Teknisk psykologi 1 mån 41 658 kr ~1,25 mån 59 079 kr 

Therese Öhrling, 
Ind. produktionsmiljö 0 mån 0 kr ~1 mån 57 564 kr 

Resor  19 000 kr  6 335 kr 

Saldo 2,5 mån 143 974 kr  185 843 kr 
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Inledning och Syfte 
Denna rapport redogör för förstudien AIM4s (Attitudes, Insights and Motivation for 
Safety) som har genomförts som ett gränsöverskridande samarbetet mellan Luleå tekniska 
universitet, Gruvbolaget LKAB och spelutvecklingsföretaget Zordix. Studien genomfördes 
under våren 2015 med målet att få en ökad förståelse för vad som kan bidra till inlärning 
och motivation i syfte att minska antalet arbetsrelaterade olyckor vid LKAB i Kiruna. 

Syftet med denna förstudie är att undersöka hur LKAB-anställda och entreprenörer 
uppfattar olika typer av visuella representationer som tagits fram av företagshälsan vid LKAB, 
samt att undersöka hur en framtida interaktiv träningsmiljö, som med hjälp av s.k. gamification, 
skulle kunna fungera som verktyg för att förmedla säkerhetsrutiner.   

Bakgrunden till studien är de arbetsplatsolyckor som kontinuerligt sker vid LKAB, om än 
sällan, och det arbete och de resurser som LKAB under lång tid har lagt på att få anställda 
och entreprenörer att alltid arbeta efter det introducerade mottot ”Säkerheten först”. 
Företagsledningen och personalhälsan på LKAB har uppmärksammat svårigheten med att 
uppnå detta enbart genom att tillhandahålla säkerhetsföreskrifter i form av skrivna 
dokument. Skrivna dokument är inte alltid lätta att ta till sig, de tar tid att läsa och kan vara 
svåra att läsa, speciellt för personer med lässvårigheter eller bristande språkkuskaper. 
Eftersom det är lika viktigt att säkerhetsrutinerna når ut till alla utvecklade 
företagshälsovården på LKAB alternativa sätt att förmedla budskapet säkerheten först. 
Syftet var även att påminna och väcka tankar som en säkerhetsföreskrift inte kan ge.  
Förhoppningen var att kunna arbeta bort gamla mönster där anställda och entreprenörer 
ibland inte följer föreskrifterna som finns, trots att de innehar kunskapen. Det kan antas att 
många av de arbetsplatsolyckor och tillbud som sker inte enbart beror på bristande 
kunskap utan även på ”en kultur” eller på ”attityder” bland de anställda som riskerar att 
bidra till ett ökat risktagande. Detta är ett antagande som väl stämmer överens med de 
slutsatser som Andersson (2012) drar i sin avhandling Malmens manliga mysterium, där hon 
undersökt hur risk och säkerhet i LKABs verksamhet hänger ihop med anställdas attityder 
och syn på sitt arbete och på maskulinitet. Genom deltagande observationer och intervjuer 
visar Andersson (2012) bland annat hur anställda ofta vill upprätthålla synen på gruvarbete 
som någonting farligt eller på olika sätt fysiskt utmanande. Detta är faktorer som många av 
de anställda förknippar med maskulinitet och status, och blir för dessa personer därför 
viktiga faktorer att upprätthålla för sin yrkesidentitet i takt med att arbetet hela tiden blir allt 
säkrare genom automatisering och förbättrad säkerhetsutrustning. Detta är en företeelse 
som inte bara har visat sig vara tydlig i mansdominerade branscher utan har även visat sig 
förekomma i kvinnligt dominerade branscher (se bl.a Aurell 2001) där det förekommer att 
främst män utsätter sig själva för onödiga risker i arbetet för att kunna klassificera det egna 
arbetet som farligt eller fysiskt tungt (Aurell 2001). Andersson (2012) och Aurell (2001) 
visar också att männen ibland använder detta som argument (att arbetet är farligt och 
fysiskt krävande) för att exkludera kvinnor från de egna arbetsuppgifterna. Denna 
könssegregering som då kan uppstå bland arbetsuppgifter anses kunna öka statusen på 
arbetsuppgifterna och höja lönerna för de som uträttar dessa. Utöver denna problematik 
med att upprätthålla status och yrkesidentitet utgör även tiden en avgörande faktor som 
riskerar att bidra till ökat risktagande. En anställd som upplever tidspress eller krav på 
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produktivitet riskerar att i högre utsträckning ta onödiga risker om detta upplevs förkorta 
arbetstiden (Öhrling 2014). Denna effekt av stress eller upplevda produktionskrav är 
någonting som företagshälsan vid LKAB är väl medvetna om och menar därför att de 
aktivt arbetar för att upprätthålla mottot ”säkerheten först”, som ska uppmana och 
motivera anställda och entreprenörer att alltid välja det säkraste arbetssättet framför det 
snabbaste. Även den fysiska miljön har stor betydelse för hur olika verktyg, redskap och 
säkerhetsutrustning används.  Ibland är den fysiska miljön sådan att artefakter inte är 
möjliga att användas på det tänkta sättet (Öhrling 2012).  

För att uppnå målet med färre arbetsplatsolyckor har företagshälsan på LKAB börjat införa 
nya alternativa sätt att nå ut med säkerhetsföreskrifter och budskap om ökad 
riskmedvetenhet. Genom bilder och filmer, i detta projekt kallade visuella representationer, 
istället för, eller tillsammans med text, hoppas man att säkerhetsföreskrifterna ska nå ut till 
fler genom att överbygga språkliga barriärer. Visuella representationer som bilder och film 
kan möjligen också väcka emotioner som bidrar till en ökad motivation att också följa de 
föreskrifter som finns. Det har tidigare förekommit vandalisering av skärmar som visar 
visuella säkerhetsfilmer vilket tolkats som att vissa visuella uttryck provocerar snarare än 
motiverar. Det finns ett tydligt behov av att undersöka bakomliggande orsaker till att 
säkerhetsföreskrifter inte alltid omsätts i praktiken av anställda. 

Det finns även en vision för hur säkerhetsskrifter i framtiden ska kunna förmedlas genom 
en interaktiv träningsmiljö, med hjälp av s.k. gamification, och bidra till ökad motivation att 
arbeta säkert. Företagshälsan hoppas att de nya sätten att visualisera säkerhetsföreskrifterna 
dels ska bidra till ett mer effektivt lärande och dels ska kunna påverka den kultur och den 
attityd som de menar motarbetar deras mål om färre arbetsplatsolyckor. De nya 
visualiseringsstrategierna som LKAB valt att sprida sina säkerhetsföreskrifter på redogörs 
för nedan. 

Nya strategier för färre arbets-
platsolyckor 
Hittills har fyra olika typer av visuella representationer tagits fram av LKABs företagshälsa. 
Dessa representationer har i detta projekt kallats för Tysta tavlor, Tysta filmer, 
Dokumentärfilmer och Affischer. De tysta tavlorna (Figur 1) och tysta filmerna (Figur 2) 
demonstrerar säkra arbetssätt med enbart visuell information. De tysta tavlorna är 
utplacerade enligt strategiska platser på LKAB där anställda och entreprenörer kan se de 
säkerhetsföreskrifterna ute i verksamheten. Monitorerna med de tysta filmerna är placerade 
i LKABs interna bussar, på busshållplatser och vid hissar.  
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Figur 1. Tysta tavlor med information om gällande säkerhetsföreskrifter på området. 
(vänster)Rengöring av Tyst tavla med regler vid lyft. (höger)Regler för fordonstrafik inom LKAB:s 
områden. 

 

 
Figur 2. Instruktionsvideo med Mr Pellets som sitter placerad vid en hiss. 

Affischerna (Figur 3) är utplacerade i anslutning till kontoren. Affischerna porträtterar 
medarbetare och chefer när de utövar en fritidsaktivitet som utsätter sig för en potentiell 
risk utanför arbetslivet. Syftet är att få medarbetarna att komma ihåg att värna om sin 
säkerhet på arbetet lika mycket som de gör på sin fritid (och vise versa). 

Den fjärde typen av representationen Dokumentärer (Figur 4) är en inspelad film där en 
allvarlig tidigare arbetsplatsolycka har dokumenterats. Inblandade personer deltar i filmen 
och berättar om olyckstillfället och hur olyckan hade kunnat undvikas. Hittills har det 
endast funnits en sådan film, men fler filmer är snart klara och kommer att visas för de 
anställda. Dokumentärfilmen har normalt visats i grupp, följt av diskussion mellan 
arbetarna. 
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Figur 3. Fyra av affischerna som är utplacerade i anslutning till kontroren på LKAB 

 

 

Figur 4. Dokumentärfilm om Mattias som var med om en allvarlig olycka. 

 

Som ett nästa steg vill LKAB utveckla mer interaktiva visuella metoder. Genom gamification, 
vilket innebär att spel används inom ett område där spel vanligtvis inte används (Deterding, 
Sicart, Nacke, O'Hara & Dixon, 2011), hoppas LKAB kunna utveckla lärandet av 
säkerhetsföreskrifter och säkerhetskulturen inom företaget. Detta ska ske genom ett 
interaktivt digitalt spel där anställda och entreprenörer ska utmanas med kunskap om 
säkerhetsföreskrifter. Figur 5 visar två exempel på hur ett sådant spel ska kunna vara 
utformat. LKABs företagshälsovård har även tagit fram förslag på fasadmålningar, ett 
exempel visas i Figur 6. Syftet med dessa är att lyfta fram det mänskliga arbete som utförs i 
verken.  
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Figur 5. Exempel på två moment av ett interaktivt spel som läromedel. 

 

 

Figur 6. Ett förslag till fasadmålning. 

Metod och material 
För att besvara de forskningsfrågor som formulerats utifrån studiens syfte har både 
kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpats. Tyngdpunkten har legat på kvalitativa 
intervjuer som kompletterats med enkäter. Datainsamlingen pågick under två dygn i 
LKABs verk ovan jord.  

projektplanering 

I den inledande fasen av projektet AIM4S hölls en workshop där forskare från 
forskningsämnena industriell produktionsmiljö, teknisk psykologi och teknisk design deltog 
tillsammans med arbetsmiljöansvarig personal från LKAB samt en representant från 
spelutvecklingsföretaget Zordix. Under workshopen presenterade representanterna från 
LKAB sina nya visuella innovationer som tagits fram med syfte att dels öka kunskapen och 
dels få de anställda och entreprenörerna att arbeta mer säkert. Representanten från 
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spelutvecklingsföretaget presenterade tidiga koncept för ett digitalt spel som planerades att 
bli LKABs nästa steg mot ny form av inlärning än den traditionella 
klassrumsunderisningen. Former för projektet AIM4S växte fram under workshopen där 
LKABs önskemål och intressen till stor del fick styra formuleringen av projektidén.   

Ytterligare två fysiska planeringsmöten hölls med LKAB, innan studiens start. Zordix 
medverkade på ett av dessa möten. Ytterligare telefonmöten och en rik e-
postkorrespondens har tillkommit genom hela projektet. LKAB och Zordix, har bidragit 
med såväl bakgrundsbeskrivning, visuellt material, frågeställningar, samt med praktisk hjälp 
vid datainsamling.  

VISUELLA REPRESENTATIONER 

Materialet som användes i studien tillhandahölls av LKAB och Zordix. Ett urval gjordes av 
forskare från olika ämnen på LTU. Urvalet baserades på att ta med ett så omfattande och 
brett material som möjligt men med begränsningen att det skulle rymmas under en timmas 
intervjutid. Materialet behövde även ombearbetas till viss del för att kunna presenteras 
under intervjuerna. Från dokumentären visades endast ett antal sekvenser. Dokumentären 
och tysta filmerna representerades även som sekvenser med stillbilder utskrivna på papper. 
Den interaktiva träningsmiljön kunde endast presenteras genom stillbilder eftersom det var 
en ny idé som ännu inte utvecklats till en testbar prototyp. 

Intervjuer 

Inom ramen för projektet har 12 LKAB-anställda och entreprenörer intervjuats. Två av 
dessa personer intervjuades tillsammans och resterande intervjuades individuellt. Bland de 
intervjuade finns anställda vid LKAB med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter, såväl 
driftsoperatörer, kontrollrumsoperatörer, mekaniker, produktionsansvariga vid LKAB samt 
entreprenörer (samtliga svensktalande). Intervjuerna gjordes vid olika kulsinter- och 
anrikningsverk under två dagar av två forskare från LTU. Intervjuerna delades upp så att 
endast en av forskarna deltog vid varje intervju. Med hänsyn till respondenternas möjlighet 
att vara anonyma redovisas inte det exakta antalet av varje yrkestitel eller vilka verk som 
besöktes.  

Samtliga intervjuer var semistrukturerade (se t.ex. Fontana och Frey 1994) och pågick i 
mellan 40 och 70 minuter. Samma intervjuguide användes av båda forskarna (Bilaga 1). 
Syftet med intervjuerna var dels att undersöka hur de visuella koncepten uppfattas och tas 
emot samt vilka attityder som förekommer till säkerhetsföreskrifterna som finns. Syftet var 
även att undersöka hur de anställda och entreprenörerna reagerar på idén med en interaktiv 
träningsmiljö (gamification) för lärandet av säkerhetsrutiner.  

Frågorna under intervjuerna berörde dels de olika visuella koncepten (tysta tavlor, tysta 
filmer, dokumentärfilmen och affischerna) och dels stillbilder från konceptstadiet av det 
planerade interaktiva spelet. Utöver detta ställdes även frågor om egenkontroll, upplevd 
arbetsbelastning och om säkerhetskulturen på arbetsplatsen. Att ta reda på hur 
respondenterna upplevde LKABs motto ”säkerhetens först” kontra upplevda 
produktionskrav var en central del av intervjuerna.  
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Vid urvalet av respondenter strävades efter en så stor spridning som möjligt mellan olika 
åldrar, kön, antal år som anställd vid LKAB, samt bland anställda och entreprenörer. 
Eftersom forskarna utförde intervjuerna under pågående verksamhet och då samtliga 
respondenter var i tjänst var möjligheten att välja respondenter utifrån dessa kriterier 
begränsad. Ofta var det den person som för tillfället hade praktisk möjlighet som blev 
intervjuad. Majoriteten av intervjuer genomfördes i, eller i anslutning till kontrollrummet 
för respektive verk. Att respondenterna var i tjänst under intervjuerna medförde också att 
intervjuerna ibland utfördes på arbetsplatsen där kollegor, personal- och 
produktionsansvariga kunde finnas i närheten. Respondenterna blev ibland även avbrutna 
under intervjuerna som tillfälligt fick pausas. Vid ett av dessa tillfällen blev intervjun inte 
återupptagen och slutförd. I analysfasen har denna intervju ändå behandlats som de övriga 
fram tills att den avbröts. Att respondenterna dels var i tjänst och dels kan ha upplevt oro 
för att kollegor skulle gå förbi och höra vad som sades kan ha påverkat respondenternas 
svar. Forskarnas upplevelse är dock att miljön för intervjuerna alltid var relativt avskild och 
att respondenterna gav intryck av att inte vara bekymrade över att någon eventuellt skulle 
kunna höra delar av intervjun. På grund av att respondenterna var i tjänst under 
intervjuerna kan det ändå ha varit en fördel, och ibland nödvändigt, att intervjuerna 
genomfördes i nära anslutning till verksamheten så att respondenten fortfarande kunde ha 
nödvändig kontroll över sitt arbete.  

Alla respondenter informerades om syftet för studien och garanterades anonymitet. Deras 
rättigheter att när som helst avbryta intervjun utan förklaring eller att detta skulle få 
negativa konsekvenser för dem. Detta enligt Vetenskapsrådets etiska principer för 
samhällsvetenskaplig forskning.  

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant för analys. Utskrifterna har 
lästs igenom och uttalanden har grupperats dels utifrån de olika visuella koncepten och dels 
utifrån olika teman (t.ex. upplevelser av arbetsbelastningen och konflikter mellan 
säkerheten först och hög produktion). Forskarteamet har letat efter likheter, skillnader samt 
motsättningar i respondenternas svar som kan ge en nyanserad inblick i verksamheten och i 
företagskulturen. Eftersom relativt få personer har intervjuats har ålder och kön på 
personer som citerats inte alltid redovisats. Om fortsatta studier kommer att inledas och 
möjlighet ges till att intervjua fler personer kommer större hänsyn att tas till kön och ålder 
vid analys.  

Enkäter 

I samband med intervjuerna ombads respondenterna att besvara en enkät (Bilaga 2). Syftet 
med enkäten var att kvantifiera respondenternas åsikter om de olika visuella 
representationerna och spelet samt att komplettera de kvalitativa data som framkom under 
intervjuerna. Enkäterna fungerade också som ett bra diskussionsunderlag under 
intervjuerna och ytterligare åsikter om de olika visuella koncepten framkom i samband med 
att respondenterna svarade på denna. Eftersom enkäten ifylldes i under tiden för 
intervjuerna spelade även detta moment in. Enkäterna bestod av två delar. Den första delen 
bygger på Van Der Laan, Heino, och De Waards (1997) frågeformulär utvecklat för att 
mäta hur väl ny teknik tas emot och accepteras.  Utifrån ett antal förutbestämda adjektivpar 
ska respondenten bedöma de olika koncepten på en 5-gradig skala. En bedömningsskala 
(Rolig-Tråkig) uteslöts ur enkäten. De visuella koncepten bedömdes var för sig, och direkt 
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efter att de behandlades i intervjuerna. Svaren från varje adjektivpar har analyserats och 
presenteras enskilt. Skillnaden mellan svaren för de olika visuella representationerna har 
analyserats statistiskt med en signifikantsnivå på .05. Dvs. om det redovisas en skillnad 
mellan hur olika material har bedömts finns det fortfarande en viss osäkerhet, upp till 5% 
felmarginal.  

Genusperspektiv 

En genusforskare på LTU ombads analysera materialet Tysta filmer ur ett genusperspektiv. 
En intervju genomfördes och spelades in. Materialet har transkriberats och sammanfattats. 

Resultat 
Resultatet från enkäten visar att den visuella representationen Dokumentär skattades högst med 
en enkätpoäng på 4.5 . Enkätpoängen är genomsnittet av hur de intervjuade svarade på 
varje adjektiv i enkäten (max=5, min=1). Dokumentär fick signifikant högre poäng än 
Affisch (medelpoäng=3.6, p=.007) och Spel (medelpoäng=3.8, p=.023).  

 
Figur 7. Enkätpoäng för de olika visuella representationerna Tysta tavlor, Tysta filmer, 

Dokumentär, Affisch och Spel. 
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Genom att undersöka poängen för varje individuellt adjektiv i enkäten så urskiljer sig andra 
signifikanta resultat. Dessa presenteras i 8 diagram nedan (ett för varje adjektiv). 

Figurtexterna noterar signifikanta resultat där m betyder medelpoäng och p betyder till 
vilken statistisk grad en skillnad finns (lågt p innebär hög grad). Adjektiven Angenäm och 
Trevlig, som i den här enkäten hade en positiv vikt, var de enda attributet som 
Dokumentär inte skattades högst på (se diskussion). 

 

Figur 8. För adjektivet Användbar skattades Dokumentär (m=5) signifikant högre än 
Affisch (m=3, p<.000), Spel (m=3.7, p=.015) och Tysta tavlor (m=3.6, p=.005). 
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Figur 9. För adjektivet Bra skattates Dokumentär (m=4.9) signifikant högre än Affisch 
(m=3.7, p=.005)och Spel (m=3.7, p=.004). 

 
Figur 10. För adjektivet Effektiv skattades Dokumentär (m=4) signifikant högre än Affisch 
(m=2.8, p<.000), Tysta tavlor (m=3.1, p=.002) och Tysta filmer (m=3.5, p=.034). 
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Figur 11. För adjektivet Behjälplig skattades Dokumentär (m=4.6) signifikant högre än 
Affisch (m=3.4, p<.001). 

 
Figur 12. För adjektivet Önskad skattades Dokumentär (m=4.6) signifikant högre än 
Affisch (m=3.7, p<.034), Tysta tavlor (m=3.5, p<.050) och Spel (m=3.5, p<.005). 
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Figur 13. För adjektivet Uppmärksamhetshöjande skattades Dokumentär (m=5) signifikant 
högre än Affisch (m=3.6, p=.001), Tysta tavlor (m=3.6, p=.005) och Spel (m=3.9, p=.013). 

 
Figur 14. För adjektivet angenäm fanns inga signifikanta skillnader i skattning. 
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Figur 15. För adjektivet trevlig fanns inga signifikanta skillnader i skattning. 

I enkäten fick de intervjuade även kryssa för vad de upplevde vara syftet med de olika 
visuella representationerna. Svaren presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2. Hur många (andel) som upplever att syftet med de olika visuella representationerna är till 
för inlärning, påminnelse, öka risktänkande och/eller påverka handlande (N=14). 

Syfte Tysta Tavlor Tysta Filmer Dokumentär Affisch Spel 
Inlärning 7% 43% 86% 0% 71% 
Påminnelse 86% 86% 57% 43% 43% 
Öka risktänkande 36% 57% 93% 36% 29% 
Påverka handlande 36% 50% 93% 21% 29% 

Sagt om tysta tavlorna och tysta filmerna 

Majoriteten av respondenterna ansåg att Tysta tavlorna och Tysta filmer fungerar som 
påminnelser. En respondent beskrev det som att ”bildspråk är ett ganska bra sätt, eller ett väldigt 
bra sätt att förmedla ganska enkla instruktioner…. Det finns en risk att det blir för mycket negationer om 
man tar det i skrift”. Flera ansåg dock att effekten av särskilt tavlorna avtar med tiden. 
Respondenterna menade att de vänjer sig med tiden och inte ser eller tänker på dem längre 
när de suttit uppe en tid. Filmerna fungerar bättre i detta avseende, men dessa tycker 
respondenterna inte lämpar sig ute i verksamheten eftersom de tar en stund att titta igenom 
och kan därför inte ersätta de tysta tavlorna som en påminnelse i den aktuella stunden. 
Tysta tavlor fick gärna sitta på fler ställen, t.ex. på dörren när man går in i verken och på 
toaletterna. Det var flera som missat tysta tavlorna trots att de är mycket stora. Tysta 
filmerna lämpar sig på platser där de anställda och entreprenörer vistas längre tid. Bussen 
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ansågs vara en bra placering, samt hissar. Entreprenörer åker inte LKABs buss och föreslog 
att filmerna även skulle visas vid vakten och kontrollrummen där entreprenörerna ofta får 
stå och vänta. Fikarummet föreslogs också. 

De föreskrifter och situationer som presenterades upplevdes angelägna av respondenterna. 
Någon önskade att de gjordes kortare men att både orsak och verkan fortfarande bör vara 
med. Påminnelser om säkerhetsrutiner och förhållningssätt ansågs minska risken att 
glömma en säkerhetsåtgärd men även göra det svårare att strunta i dem medvetet. Att 
strunta i att använda säkerhetssele just vid en skylt som påminner om sele skulle upplevas 
som att trotsa och det vill man inte. Däremot var det många som struntade i säkerhetsregler 
ibland för att spara tid, inte på grund av press utan bekvämlighet. De var flera som kände 
igen sig i de situationer som visas i de tysta filmerna.  

Små förändringar i filmerna uppskattades eftersom de ser dem ofta och om och om igen. 
Det fick gärna vara inslag av humoristisk eller igenkännande karaktär, som att en 
tankspridd figur tänker på skoteråkning under vintern men på någonting annat under 
sommaren. I övrigt ansågs säkerheten vara något som skulle tas på allvar. Andemeningen 
skulle vara seriös. 

De allra flesta respondenterna föredrog de mer realistiska karaktärerna på tavlorna och 
filmerna för att de uttryckte mer seriositet, var tydligare och lättare att relatera till, men 
några ansåg att dessa var tråkiga, stela, för allvarliga och för stereotypa och föredrog därför 
de mer fantasifulla karaktärerna då de också menade att dessa ökade uppmärksamheten och 
kändes mindre som tråkiga förmaningar ovanifrån. Åsikterna gick tydligt isär. Figurernas 
utseende var dock underordnat budskapet. Inga figurer ansågs stötande eller upprörande av 
de som tillfrågades. Överlag var åsikterna om tavlorna och filmerna positiva och det var 
vanligt med kommentarer liknande ”Allt som påminner om säkerhet är bra”. Ingen av 
respondenterna uttryckte negativ åsikter om dessa men ett par personer antydde att det 
snart fick räcka med denna typ av påkostade säkerhetsföreskrifter då man menade att 
pengar och resurser kanske skulle behöva läggas på annat. 

Sagt om affischerna 

Affischerna föreställande LKAB-anställda i deras fritidsmiljöer ansågs vara ett trevligt sätt 
att presentera mottot Säkerheten först på. De menade att de var fina och att det var roligt 
att se kollegor som de kände på bild. En respondent beskrev att det gav ”en familjär känsla”. 
Hur Affischerna tolkades varierade dock. Några tolkade budskapet att företaget 
uppmuntrade till ökad försiktighet i privatlivet, att man skulle tänka på säkerheten utanför 
arbetet lika mycket som man tänkte på den på arbetet. Andra tolkade budskapet att man 
skulle ta med sig det säkerhetstänk som man har i sin fritidssysselsättning till arbetet. 
Ytterligare någon associerade till vikten av att komma hem hel och behållen för att kunna 
behålla ett friskt fritidsliv och de fritidssysslor som de tycker om. Flera var tveksamma till 
om affischerna bidrog till ett ökat säkerhetstänk i arbetet. 

Två av de intervjuade entreprenörerna som tidigare inte hade sett affischerna uppfattade 
dessa som reklam för LKAB. En av entreprenörerna sa: 
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”Det känns lite som reklam… men när man nu tar sig tid att läsa texten så. Jag tittade inte på texten 
ens”. 

Samma entreprenör kände sig även till viss det exkluderad från budskapet som icke LKAB-
anställd.  

Sagt om dokumentären 

Liksom i resultaten för enkäten visar resultatet av intervjuerna att dokumentären särskiljer 
sig positivt. Samtliga respondenter uppgav att denna form av visuell representation var den 
mest effektiva för att motverka och förebygga rådande attityder och så kallat 
slentrianhandlande som bidrar till ökat risktagande. Anledningen ansågs vara att filmen 
beskriver en verklig olycka. Det väcker starka känslor och tankar som skakar om och 
skapar insikt om hur lätt en olycka kan hända och hur illa det kan gå. En respondent svarar 
på frågan om dokumentären påverkar hans handlande: ”Det gör det. För annars skulle man 
tänka, äh, det är ju bara det där. Men när man har fått sett det här och lärt, det kan vara jag också. … 
Nog har jag tänkt mycket på den här [dokumentärfilmen]”. En annan säger ”Historier är bra, historier 
fastnar mycket mer. Lättare att inse att man faktiskt kan vara med om det själv”. En viktig orsak till 
att dokumentären berörde var att den olycksdrabbade själv orkade medverka och berätta 
om olyckan. Att få följa den olycksdrabbade även på fritiden gav ett viktigt perspektiv. Det 
tydliggjorde att en olycka även påverkar livet utanför jobbet, långt efter olyckan, kanske 
livet ut. Andra viktiga inslag i dokumentären var att få höra kollegors reaktioner samt se en 
animerad beskrivning av själva olyckan. Flera respondenter pratade om hur lätt det var att 
drabbas av samma olycka, det väckte tankar om hur farlig miljö de arbetar i och vikten av 
att aldrig chansa. En respondent yttryckte att ”man inser att det är farliga grejer vi håller på med”.   

Respondenterna ansåg också att dokumentären skulle vara bra i utbildningssyfte för 
nyanställda och entreprenörer men även som återkommande påminnelse. Det uppskattades 
att de hade sett filmen i grupp och pratat om den efteråt relaterat till deras egen miljö. 

En person uttryckte dock en svaghet med dokumentären, på frågan vilken av 
representationerna som han trodde i störst utsträckning skulle kunna påverka det faktiska 
handlandet: ”Tysta filmerna, dom ser jag ju dagligen så den blir jag mest påverkad av. Dokumentären 
för en ju att tänka direkt man ser den, men inte över tid, det avtar ju.” 

Sagt om Den interaktiva träningsmiljön 

Många av respondenterna uttryckte sig mycket vagt och osäkert angående spelet. Ingen av 
respondenterna hade hört talas om den interaktiav träningsmiljön tidigare och hade därför 
ingen tidigare uppfattning om konceptet. Majoriteten av respondenterna var positiva till 
idén men uttryckte sig mycket vagt och osäkert med uttalanden i stil med ”Nog skulle det 
väl kunna bli bra” eller ”Ja, det ser väl bra ut”. De flesta uttalanden om hur spelet skulle 
vara utforma, hur karaktärerna skulle se ut eller hur det skulle kunna användas i 
verksamheten gick isär. Somliga föredrog de fantasifulla figurerna med motiveringen att de 
var humoristiska, var mindre normativa och könsstereotypa samt hade ett mer lättsamt 
uttryck och i mindre utsträckning kändes som pekpinnar. Merparten av respondenterna 
föredrog ändå de mer realistiska karaktärerna med motiveringen att de var mindre 
barnsliga, tydligare, lättare att känna igen sig i, speglade bättre allvaret i arbetssituationerna 
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och bättre signalerade att arbetet ”inte var någon lek”. Några av respondenterna tyckte att 
båda karaktärstyperna kunde användas tillsammans i spelet, så som det presenterades på 
bilderna som diskuterades (bilderna som visade olika spelmoment).  

Själva interaktionen fick inte bli för komplicerad. ”Alla har ju inte lätt för att sitta och spela. Ska 
man spela ett spel måste det vara väldigt enkla kontroller i så fall”, yttryckte en av respondenterna. 
De flesta av respondenterna var överens om att själva innehållet i spelet inte fick vara för 
enkelt utan erbjuda en utmaningar. Annars trodde man inte att spelet skulle motivera de 
anställda att spela mer än en gång och det skulle inte finnas någon prestige i att ha kommit 
långt i spelet. En person som funderade över lämplig nivå sa: ”men hur kan man lägga det här 
på en lämplig nivå så att det inte uppfattas som, du vet, vuxna vill ju inte bli behandlade som barn, hur 
gör man för att ta det på allvar? Det är ju en balansgång”. Man trodde också att ju mer text som 
skulle kunna ersättas med bilder, film eller ljud ju bättre för inlärningen. En respondent 
förklarade att ”Det är lättare att göra saker än att bara sitta och lyssna. Då [när man gör 
saker] måste man ju vara med.”   Respondenterna tycktes vara överens om att spelet hade 
potential att lära ut säkerhetsföreskrifter men var tveksamma till att spelet skulle kunna 
förändra anställdas attityder och det faktiska handlandet.  

Två av respondenterna menade att de kände en osäkerhet kring spelet då de trodde att 
bilderna och animeringarna i spelet lätt kunde leda till missförstånd av säkerhetsföreskrifter 
De menade att de helst skulle föredra säkerhetsföreskrifter i huvudsak skriftlig form då det 
skulle innebära en minimerad risk för misstolkning. Respondenterna hade dock en högre 
utbildning bakom sig och reflekterade över att detta var sättet som de var vana att ta till sig 
information. 

Hur spelet skulle användas ansågs av många vara den mest kritiska faktorn för hur väl 
spelet skulle kunna uppfylla sitt syfte att bidra till inlärning. Många menade att de skulle 
kunna tänka sig att spela spelet någon gång på grund av nyfikenhet, men om det skulle bli 
ett kontinuerligt inslag i arbetet trodde de att det skulle behövas någon ”morot” t.ex. priser 
eller någon form av belöning för att man skulle vilja spela. Att endast samla poäng och 
tävla mot sina kollegor trodde majoriteten inte skulle vara motivering nog. Några uttryckte 
också att det var viktigt att det gick att spela utan att resultaten jämfördes med andra.  
Många respondenter undrade också när spelet skulle spelas, om det skulle ske på arbetstid 
eller fritid, och hur mycket tid spelandet skulle kräva. Samtliga respondenter trodde att 
spelet skulle kunna vara behjälpligt i utbildningen av nyanställda eller av entreprenörer i en 
utbildningssituation.  

Sagt om fasadmålningar 

För några respondenter visades bilder på fasadmålningar som avslutande diskussion. 
Fasadmålningarna föreställde illustratoner av hur verksbyggnaderna skulle kunna se ut med 
stora målade bilder föreställande arbetare i olika vanliga sysslor. Syftet var att lyfta fram det 
mänskliga arbetet och inte bara se processen. Respondenterna uttryckte alla att målningarna 
var fina att se på men de hade svårt att se syftet och behovet av att ha dem. 
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Behovet av förbättrad kunskapsspridning 

Ingen av de intervjuade personerna uppgav att de kände osäkerhet inför hur 
arbetsuppgifter ska utföras på ett säkert. Dock menade samtliga att påminnelser om 
föreskrifterna i form av bilder och film var ett välkommet inslag i verksamheten. Därtill 
uttrycktes en önskan om att kunna friska upp säkerhetsregler inför en skyddsrond eller vid 
upplärning av nyanställda. En person sa: ”kanske att någon gång då och då få en repetition, inte 
utbildning, men tankeställare, någon timme eller två för att friska upp minnet”.  Stort ansvar upplevs 
ligga på de mer erfarna operatörer som ska lära upp nyanställda. Operatörerna är själva 
ansvariga för att ingen säkerhetsdetalj missas att föra vidare och det kändes obehagligt.  Det 
var flera som efterfrågade någon form av checklista som stöd. En person sa: ”Jag skulle vilja 
ha en checklista. Så att jag vet vad jag ska gå igenom, Jag har ju inget sådant. Det är bara sådant som jag 
tycker själv. Och jag kan ju glömma saker, jag är ju bara människa”. Några respondenter yttryckte 
att det finns en risk att gamla vanor går i arv.   

Några respondenter ansåg även att utbildningen för nyanställda var bristfällig och inte alls 
motsvarade de kunskapskrav som de upplevde behövdes i verksamheten. Någon antydde 
till och med att utbildningen var för ytlig och allmängiltig och därför upplevdes hånfull och 
förminskade den kunskap och kompetens som de som anställda behövde.   

Säkerheten kontra produktionen  

Under varje intervju ställdes frågor om hur respondenten såg på säkerheten kontra 
produktionen. Samtliga respondenter tyckte att det officiella budskapet från LKAB var 
tydligt; alltid säkerheten först. Majoriteten ansåg också att detta var det som gällde och 
rådde i praktiken. Några respondenter antydde dock att det ofta fann en gråzon och 
berättade att det alltid var en balansgång och att det tummades på säkerheten vid t.ex. 
driftstopp, eller för att förhindra ett driftstopp. Ibland såg man ingen annan lösning än att 
bryta mot gällande säkerhetsregler. Flera respondenter menade också att hur länge en 
person varit anställd ofta hade betydelse för hur riskbenägen han eller hon är. En av 
respondenterna som varit anställd en kortare tid sa: 
 
”Ja, dom genar lite grann (de som varit anställda länge) dom tycker att ’vi har gjort det här många gånger 
förut, det brukar gå bra’. Då är det svårt som ny att komma och säga ’Nä, så här kan ni inte göra’ för då 
är det alltid någon annan som kliver fram och gör det.” 
 
En annan förklaring till samma iakttagelse (berättad av en annan respondent) var att 
”säkerhetstänket” hade förändrats mycket under de senaste åren på LKAB och att de som 
varit anställda länge var från ”en annan skola” och var inte drillade på mottot Säkerheten 
först, som de mer nyligt anställda blivit. 

Av de respondenter som varit anställda längre var det många som berättade att man inte är 
lika stresskänslig som man var förut, eller som nyanställda ofta är. Man berättade att 
nyanställda ofta påverkas mer av stress vilket man tror ökar risken för olyckor. Enligt flera 
respondenter var den vanligaste anledningen till genvägar, att man struntar i rådande 
säkerhetsregler, en effkt av att säkerhetsutrustning eller hjälpmedel, som enligt 
säkerhetsföreskrifterna var ett krav, inte fanns nära till hands när dessa behövdes. Den 
huvudsakliga orsaken till att man genade var således inte på grund av stress eller upplevda 
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produktionskrav utan snarare på grund av bekvämlighet eller att man vill spara tid åt sig 
själv. En av respondenterna som varit anställd längre sa: 

”Ofta gör man sådant som man inte borde göra. Men jag är försiktig, jag ser till att vara nästan 100 % 
(säker), men ibland är det kanske bara 75 %. Men man är ju bara människa. Det gör man ju hemma 
också. Chansar.” 

Några av de kvinnliga respondenterna uppgav att det fanns skillnader mellan männens och 
kvinnornas risktagande och menade att männen oftare tog fler risker än kvinnor. De 
manliga respondenterna vidhöll i större utsträckning att det inte förekom skillnader mellan 
kvinnors och mäns handlande. Många respondenter menade också att vem man haft som 
handledare, under introduktionstiden, var av stor vikt för hur väl man efterlevde 
säkerhetsföreskrifterna. En respondent sa:  

”Jag tycker det mest har att göra med hur man lärt sig och blivit upplärd. Handledararna som introducerar 
är otroligt viktiga. Man kommer på sig själv när man ska handleda. När man säger ’Så här brukar vi 
göra, men det får man egentligen inte.’ För man blir väldigt blind och det har gått bra innan och så vidare. 
Vi är ju människor, man genar ju. Jag tror det är största problemet. Bekvämlighet. Människan är ju lat 
men smart. /…/ T.ex. ’Jag orkar inte gå och hämta den där andningsmasken, det är ju så långt’ och 
gamla (de som arbetet länge) kanske aldrig gör det (hämtar andningsmasken) och det gör dem ju till en 
dålig förebild även om det inte är meningen”. 

Vidare framkom det under intervjuerna även åsikter bland operatörer om att det i första 
hand inte är operatörer som upplever produktionskrav utan mellanchefer och personer 
med produktionsansvar. Flera av respondenterna menade att de kunde fortsatta utan 
stresspåslag under exempelvis driftstopp då de menade att ingenting blir bättre av att 
stressa, men att de upplevde att mellanchefer och produktionsansvariga blev mer stressade 
och att detta kunde riskera ett ökat risktagande bland operatörerna. En respondent sa: 
 
”Det är ett glapp mellan den stora organisationen ner till golvnivå, det felar ju precis där på snubbelsnöret, 
de som faktiskt ska genomföra det i praktiken För där är det ju jättemånga från den gamla skolan som 
egentligen inte håller med om saker. Ja, närmaste cheferna, produktionschefer, produktionsledare ville 
ibland det (att man skulle gena och tumma på säkerheten till fördel för produktionen) Då visar det sig. 
När allt är lugnt kan alla predika om säkerheten först men när det verkligen kommer till kritan, när det 
verkligen blir ett haveri och det är bråttom, då är det ingen som pratar säkerhet. Då är det så lätt att titta 
åt andra hållet”. 
 
En av de produktionsansvariga beskrev sin situation som: 
 
”Jag vet ju inte vad de (operatörerna) gör där ute, men ser jag det (att de inte följer säkerhetsföreskrifterna) 
så säger jag ifrån direkt. Inga avsteg. Det är ju jag som sitter där om de gör sig illa.” 
 
Samtidigt var en del operatörer var väl medvetna om att brott mot säkerhetsregler inte accepterades. En 
respondent sa att ”LKAB har varit jättetydlig med att så här är spelreglerna och duger inte det så vet ni 
vart grindarna är”. 
 
Här blir det också tydligt att det finns ett glapp mellan olika befattningar i 
företagsorganisationen. Eventuellt ligger det inte till så som dessa operatörer berättar, men 
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bara att de har upplevelsen av detta tyder på att kommunikationen, tilliten och 
sammanhållningen mellan operatörer och mellanchefer kan vara bristfällig och bör ses 
över. 

De respondenter som arbetat länge vittnade ofta om förändringar i attityder under de 
senaste åren. De menade t.ex. att den machokultur som tidigare genomsyrade hela LKAB 
helt eller delvis hade försvunnit. En av de manliga respondenterna sa: 

”Jag tycker att vi har fin chargong på jobbet. Att vi har en kultur som är av ’av-macholiserad’. Vi fick ju 
helt nya grupper 2008 med nya människor och här har vi sett hur viktigt det är. Och tyvärr så mattas det 
ut litegrann men från början var vi könsneutrala grupper. Unga gamla, kvinnor och män och det gör ju att 
gruppjargongen blir otroligt bra. Fantastiskt bra. Det värsta som finns är när det bara är kvinnor i åldern 
60-65 eller män 18-20, eller du vet. Jag tror att mångfalden är väldigt bra. Vårt skiftlag är helt 
upplandat med alla möjliga varelser och det blir en filtrerad mjuk jargong. Och det är ju också viktigt att 
vi blandar rätt människor.” 

På frågan om respondenten tror att företaget försöker uppnå jämn könsfördelning på 
arbetsplatsen svarar han: 

”Jag vet inte. Det verkar inte så. Vi har få tjejer här, det tunnas ut. På något sätt verkar de inte trivas att 
jobba här i dyngan.” 

Detta visar dock att det fortfarande finns starka föreställningar om hur kvinnor och män (i 
olika åldrar) är och beter sig. Detta riskerat ofta att skapa grupperingar och jargonger som 
inte alltid uppfattas lika i de olika grupperna. Att respondenterna beskriver att kvinnorna på 
arbetsplatsen ”tunnas ut” kan bero på att jargongen, som han beskriver som bra, inte 
uppfattas så av alla och att det fortfarande finns en form av machokultur på arbetsplatsen. 

Entreprenörerna som intervjuats berättade att de upplevde stora skillnader i hur olika 
företag arbetade med risk och säkerhet. De menade att LKAB var det företag som de 
upplevde som en av de tryggaste arbetsplatserna att komma till och tyckte att det märktes 
att LKAB satsat mycket på att minska antalet arbetsplatsolyckor. Trots detta kände sig 
entreprenörerna ändå mindre trygga än vad de trodde att LKABs egna anställda var. De 
upplevde att de inte fick den information som de behövde för att vistas i verksamheten och 
utföra sina uppdrag. En av entreprenörerna sa: 
 
”Ja, de berättar inte saker som kan hända. Man vet inte om alla risker som kan hända. Det är en 
självklarhet för dem men inte för oss som bara kommer en gång. Och man vet ju inte vad man ska fråga 
efter heller.” 

den fysiska miljönS påverkan på rikstagande. 

En anledning till att det ibland tummas på säkerheten, som framkom under intervjuerna, är 
att skydds- och säkerhetsutrustning inte alltid används som den är tänkt att användas på 
grund av särskilda förutsättningar i miljön. Flera respondenter berättade exempelvis om 
situationer när skyddsglasögon borde användas men inte används eftersom miljön är varm 
och fuktig vilket innebär att glasögonen immar igen och försämrar sikten. Några vittnade 
om att de klev på räcken, trots att det bryter mot föreskrifterna, dels för att stegar sällan är 
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där de behövs men också för att det är ”trångt att bära och sätta upp stegar, lättare att ställa 
sig på räcken”. 

En respondent berättade också om att det ibland slarvades med Bryt och lås-funktionen 
eftersom ”Låset för att bryta och låsa är tungt och klumpigt att bära med sig under dagen”.Några 
respondenter vittnade om att om en situation bedömdes som mindre riskfylld så hände det 
att man bara bröt, och inte låste, när en åtgärd ska genomföras pga. av bekvämlighet. Att gå 
och hämta sitt personliga lås ansågs ta för lång tid eller vara för omständligt.  

Tysta filmer ur ett genusperspektiv 

Under en genomgång av materialet Tysta filmer tillsammans med en genusvetare på LTU 
gavs följande råd: 

- Bra att både kvinnor och män finns representerade. 

- Viktigt att könen används lika förekommande i båda rollerna: den som slarvar och 
den som säger till. 

- Optimalt vore om exakt samma sekvens görs i två varianter där könen byter plats. 
Det neutraliserar rollerna mellan könen. De signalerar att båda anses kunna 
förekomma i båda rollerna. 

- Ett alternativ är att bara visa en person som tänker själv. Kan vara bra att förstärka 
att det handlar om dig själv och inte regler. Om det anses viktigt att skapa en kultur 
där det är ok att även påminna en kollega finns det dock ett syfte med att visa 
kollegialt samspel. 

- Mr Pellets och Miss Iron upplevs som könsneutrala om man inte känner till 
namnen. 

Slutsatser och diskussion 
Att väcka känslor tycks enligt den här studien kunna vara det mest effektiva sättet att ändra 
attityder. Detta är även den mest önskade strategin enligt respondenterna och vår 
rekommendation till LKAB är att producera fler liknande filmer som filmen om Mattias. Vi 
tror dock inte att alla filmer måste skildra en olycka. Vi tror att en film inspelad i 
verksamheten, där en olycka skulle kunna inträffa, också skulle kunna väcka känslor genom 
igenkännande, dock inte lika starka känslor som vid en faktisk olycka. Det viktigaste 
budskapet att förmedla verkar vara att olyckor faktiskt kan hända och att det kan hända 
mig. Även koplingen till fritiden var viktig. Att se hur en skada påverkar livet utanför. 
Fritiden är viktig och värderas högt och skulle därför kunna användas mer som motivator. I 
en tyst tavla eller i tysta filmer skulle en tankebubbla som visar en överkryssad skoter 
tillsammans med plåstrade ögon kunna fungera minst lika bra som en kollegas uppmaning 
om att använda skyddsglasögon. Vi tror att det kan vara effektivt att använda 
fritidsaktiviteter och familj som symboler för att frammana inre motivation. Sådana bilder 
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skulle även förmedla en känsla av att det är viktigt för LKAB att alla medarbeteare kommer 
hem till sina familjer oskadda och inte bara att regler är till för att följas.  

För att få en så god effekt som möjligt av dokumentärerna är det också vår 
rekommendation att medarbetare, produktions- och personalansvariga även 
fortsättningsvis ser filmerna tillsammans och för ett gemensamt samtal kring dem relaterat 
till den egna arbetsmiljön. Utöver en starkare gruppsammanhållning skulle detta kunna 
motverka att anställda ibland tummar på säkerheten på grund av bekvämlighet samt 
motverka upplevelsen av att medarbetare och mellanchefer ser olika på säkerheten kontra 
produktionen.  

Även om dokumentärer ger störst riskmedvetenhet och är effektivast för att påverka 
faktiskt handlande var det tydligt att de inte kan ersätta all övrig information. En film tar tid 
att se och kräver tid för reflektion för full effekt. Det kan inte ske dagligdags. Det var 
tydligt att respondenterna önskade ständiga påminnelser som friskar upp minnet. För det 
syftet fungerar tysta filmer bra och i viss mån även tysta tavlorna. Vår rekommendation är 
att även fortsätta utveckla det materialet och göra det än mer tillgängligt. Tysta filmer kan 
med fördel placeras på fler platser där oepratörer eller entreprenörer samlas och sitter 
längre tid. Bra exempel som nämndes var utanför kontrollrum, vid vakten, i fikarum. 
Eftersom de saknar ljud är de inte påträngande utan fungerar mer som något att vila 
ögonen på vid avsaknad av annat. Små variationer kan med fördel även läggas in, gärna 
något kul (där det passar) för att göra det roligare att titta upprepade gånger. Tysta tavlorna 
är i dag enormt stora. Vi antar att de därmed även kostat en del att utveckla. Vi ser fördelen 
med att de är stora eftersom de då syns bättre och dessutom passar bra i den miljö de sitter 
i. Som komplement föreslår vi att de även produceras i ett mindre format. Mindre format 
kan med fördel placeras i hissar, på dörrar, i omklädningsrum och andra vänterum.  

Den interaktiva träningsmiljön var respondenterna vagt positiva till och det var tydligt att 
de hade svårt att forma åsikter om någonting de inte riktigt kände till. Det blev av naturliga 
skäl spekulativa kommentarer och det är tveksamt om det går att lägga någon större vikt 
vid dem. En kompletterande utvärdering behövs med en fungerande prototyp så att 
respondenterna kan svara efter att först ha testat den träningsmiljö de utvärderar. 

Affischer med kollegor i sina fritidsmiljöer var omtyckta av LKABs anställda. De var roliga 
att läsa och gav en familjär känsla eftersom det var många som kändes igen. Syftet med 
dem var dock inte alltid lika klart. Respondenterna gav några olika tolkningar men många 
var osäkra. Därför bedömdes de heller inte som så viktiga för säkerheten. Vi tror att även 
byggandet av en familjär känsla på företaget där både högre chefer och operatörer 
presenteras sida vid sida, i jämlika styrkepositioner, kan bidra till en säkerhetskultur där 
man värnar om varandra och bryr sig om varandra – ser personen bakom – även om 
kopplingen till säkerhet inte är lika tydlig. Detsamma gäller fasadmålningar. De har ingen 
tydlig negativ effekt men heller ingen uppenbar positiv effekt annat än att de är fina att titta 
på. Just det kan dock räcka. Att komma upp till sin arbetsplats och tycka att den är fin, 
varm, välkomnande, att någon har bemödat sig för att den också ska kännas så, det kan ge 
positiva effekter som i längden påverkar såväl arbetsklimat som säkerhetstänk. Inte en 
enskild bild men om andan präglas av att stärka gemneskap och vänkapgenerellt, genom 
många olika budskap så kan effekten nås. Kanske blir det än enklare att locka unga och 
kvinnor till arbetsplatsen genom en vänligare framtoning. Effekten av en affisch eller 
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målning kan i så fall vara något svårare att undersöka och mäta än det som ger mer direkta 
effekter. Att behovet inte var tydligt för respondenterna behöver därför inte betyda att det 
inte finns en effekt. Vi kan inte påvisa någon men heller inte avvisa någon effekt. Det kan 
antas att vi tar till oss och påverkas av det mesta vi ser och läser, även i det omedvetna, 
likväl som vi påverkas av reklam. Det är därför viktigt att tänka på tonen och uttrycket i allt 
det material som publiceras. Om syftet är att bygga en familjär känsla kan affischer och 
fasadmålningar vara helt rätt. Annat material bör då även förmedla samma anda, tex 
pekpinnar bör formuleras om till mer omtänksamma uppmaningar.  

Intervjuerna på LKAB visade även ett behov av ytterligare material. Några respondenter 
vittnade om en osäkerhet vid skyddsronder eller vid handledning av nyanställda. Många av 
de som ska lära upp en nyanställd känner sig osäkra på om de kommit ihåg allt och lärt ut 
all nödvändig kunskap på rätt sätt. Flera respondenter berättar om hur vanligt det är att 
personer som arbetat länge tar genvägar som då riskerar att föras vidare till de nyanställda. 
Här ser vi att en lättillgänglig interaktiv träningsmiljö eller en checklista skulle kunna 
uppfylla ett behov. Det skulle kunna vara ett stöd, eller frånta, det ibland betungande 
ansvaret att lära upp nyanställda och skulle även kunna vara en annan referens som de 
nyanställda kan hänvisa till vid osäkerhet eller meningsskiljaktigheter. 

Resultatet av denna studie visar också att mottot ”Säkerheten först” blir utmanad av dagens 
sjunkande värde på järnmalm. Anställda tycks vara oroade för nedskärningar och känner 
krav på ökad effektivitet i produktionen. Ett tecken på att säkerhetskulturen börjat slå rot 
var uttryck om att operatörerna själva börjat ställa krav på ökad säkerhet. Det månar gott 
om framtiden och ger hopp om att säkerhetstänket kan överleva även vid stramare 
budgetar.  

Den huvudsakliga orsaken till varför säkerhetsföreskrifter inte alltid upplevs är enligt denna 
studie inte avsaknad av utbildning och inte heller på grund av att försöka upprätthålla en 
viss yrkesidentitet. Den huvudsakliga orsaken till varför det inte sällan slarvas med 
säkerheten först är snarare beroende på anställdas bekvämlighet eller som många av 
respondenterna sa; ”man genar”. Att ha rätt säkerhetsutrustning på rätt plats och i vissa fall 
utöka antalet av exempelvis stegar menar många av respondenterna skulle bidra till att 
säkerhetsföreskrifterna oftare skulle efterlevas. Denna studie visar också på en diskrepans 
mellan det medarbetare säger och det deras närmaste chefer säger angående hur väl mottot 
”säkerheten först” efterlevs. Det råder också motstridigheter om ”budskapen uppifrån”. 
Mellancheferna menar att det aldrig tummas på mottot medan medarbetarna upplever att 
kraven att ibland ta genvägar kommer uppifrån, och inte ”från golvet”. Vad beror detta på? 
Missförstånd, förväntningar? Vad man vill påskina inför oss? Detta är jätteviktigt att LKAB 
tar upp och diskuterar. De visuella representationerna och ett eventuellt framtida spel, 
skulle kunna vara ett stöd och en trygghet som kan fungera som referens om, eller när, 
motsättningar uppstår om hur ett visst arbete ska utföras. Ytterligare ett problem som 
behöver diskuteras är de driftsproblem som beskrivs som olösliga utan att personliga risker 
tas. Det är långt ifrån alla operatörer som är beredda att ta en sådan uppenbar risk och de 
få som gör det omtalades som hjältar. Att det fortfarande finns arbetsuppgifter som kräver 
riskfyllda hjältedåd strider mot LKABs policy och bör ses över.  
 
Att de intervjuade entreprenörerna kände sig mindre trygga än LKABs egna anställda kan 
styrkas av denna studie. De beskriver att de upplever att de riskanalyser de får inte är 
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fulltäckande, att det finns risker som inte tas med för att de inte ska hända. De hade hellre 
sett att alla kort läggs på bordet, att de även får upplysningar om osannolika risker. En 
önskan är att få med en ledsagare ut och kunna gå igenom risker på plats i miljön. Dels för 
att bättre förstå den skrivna riskanalysen men även för att få mindre känd information om 
t.ex. ett räcke som inte är att lita på eller liknande. Om entreprenörerna utsätts för större 
risker eller om det huvudsakligen handlar om en upplevd osäkerhet kan denna studie dock 
inte visa. Oavsett vilket så är detta något som LKAB kan följa upp för att undersöka hur 
tryggheten, eller den upplevda tryggheten, bland entreprenörer kan förbättras.  

Om fortsatta studier inleds finns förhoppningar om att även intervjua anställda och 
entreprenörer som arbetar under mark, nere i gruvan. Av praktiska skäl var detta inte 
möjligt i denna förstudie då de anställda där inte hade möjlighet att medverka de dagar som 
var planerade för datainsamlingen.  

Förslag på förbättringar 

• Skapa en fast plats för den personliga bryt- och låsbrickan i kläderna så att den alltid 
är med och är lätt att hantera. Att inte orka ta den med sig ska inte vara ett 
argument. Den bör ha en given plats på t.ex. bröstfickan. 

• Kortare tysta filmer men fortfarande med innehåll som visar på både orsak och 
verkan. 

• Fler varianter på tysta filmer önskas, gärna med intresseväckande humoristiska 
inslag – som dock inte får ta över och förta allvaret i budskapet 

• För att neutralisera eventuella tolkningar kring kön föreslås att filmer görs i två 
varianter exakt likadana varianter med enda skillnaden att kvinna och man byter 
plats i den situation som presenteras. 

• Använd humoristiska figurer med försiktighet. De lättar upp och ger en humoristisk 
touch men det får inte förta allvaret. Mer verklighetstrogna figurer är lättare att ta till 
sig och känna igen sig själv i. 

• Eftersom studien visade att det var effektivt att skapa känslor, bilder som berör, så 
som i dokumentären, kan det vara lämpligt att även anspela på känslor även i andra 
medier. Anspelningar mot fritidsaktiviteter, familj, skador kan vara bra att lyfta in 
oftare för att stärka förståelsen för varför en regel finns. Det handlar inte om att 
följa regler, det handlar om att till varje pris undvika skador. 

• Det finns fler riskmoment att lyfta fram i visuellt material. Ett exempel som beskrivs 
som vanligt förekommande är att klättra på räcken istället för stegar. 

• Utveckla en checklista med kontextanpassade säkerhetsrutiner att använda som stöd 
vid introduktion av nyanställda och säkerhetsronder. Checklistan bör vara lätt att 
uppdatera. 

• Sist men inte minst. Det är av stor vikt att hitta lösningar för hur det kan bli enklare 
att arbeta säkert. Mycket kan göras i den faktiska arbetsmiljön, det handlar inte bara 
om information och regler. Allra viktigast är att arbeta bort alla de arbetsmoment 
som inte går att lösa på ett säkert sätt – de problem som kräver ”hjältedåd”. 
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