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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Livsmedelsindustrin i Sverige omfattar flera olika delbranscher och 

har en stor geografisk spridning samt stor variation på företagens storlek. Totalt 

sysselsätts idag ca 56.000 personer. Generellt sett är olycksfallsfrekvensen hög 

inom branschen jämfört med andra branscher. Godkända arbetsolycksfall har 

enligt AFA Försäkring en ökande frekvens för livsmedelsindustrin medan alla 

branscher totalt sett har en minskande frekvens. 

Syfte: Studiens syfte är att få en förståelse för begreppen säkerhetsklimat och 

säkerhetskultur, granska hur anställdas delaktighet påverkar säkerhetskultur och 

arbetsmiljöarbete, beskriva metoder för att förbättra säkerhetskulturen i en 

organisation samt studera om det finns skillnader i hur säkerhetskulturen i en 

liten fabrik är jämfört med en större fabrik i ett företag. 

Metod/Genomförande: Litteraturstudie har genomförts samt granskning av 

företagets statistik, andra kartläggningar och organisation avseende 

arbetsmiljö/säkerhet. En kartläggning av statusen på säkerhetskulturen på två av 

företagets fabriker gjordes med hjälp av Arbetsmiljöverkets webb-enkät i 

pappersformat. 

Resultat: Svaren på enkäten visar på skillnader mellan hur den lilla fabriken och 

den stora fabriken ser på säkerhetskultur. Den lilla fabriken har över lag färre 

svaga områden. Totalt sätt visade resultatet på att det behövs förbättringar inom 

områdena ”Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga”, 

”Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor”, ”Ledningens 

rättvisa i säkerhetsfrågor”, ”Medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av 

riskacceptans” och ”Medarbetarnas upplärning och kommunikation”. 

Granskning av företagets tillbuds- och olycksfallsrapportering samt årlig 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på brister i 

säkerhetskulturen. 

Slutsats: Litteraturstudier visar på att begreppen säkerhetskultur och 

säkerhetsklimat saknar entydig definition och är komplexa att förstå. Delaktighet 

har ett tydligt samband med säkerhetskultur, olycksfallsfrekvens och 

arbetsmiljöarbete generellt. Ledningens engagemang och prioritering av 

arbetsmiljö-/säkerhetsfrågor är av stor vikt för att förbättra säkerhetskulturen 

liksom att kulturen i företaget är rättvis och lärande. Min bedömning är att 

Arbetsmiljöverkets webb-enkät för att ta tempen på säkerhetskulturen har sina 

begränsningar men kan anses som ett bra verktyg på grund av enkelheten och att 

det ger förslag på metodik för att arbeta med svaga områden. 

Nyckelord: Säkerhetsklimat, Arbetsskador, Arbetsolycksfall, 

Livsmedelsbranschen, Delaktighet, Enkät. 
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ABSTRACT 

Background: The food industry in Sweden encompasses several different 

sectors, wide geographical spread and large variations in the company size. 

Today, approximately 56,000 people are employed. In general, the accident rate 

is high in the industry compared to other industries. Approved occupational 

accidents, according to AFA Insurance, have an increasing frequency for the 

food industry, while all industries have a total decreasing frequency. 

Objective: The purpose of the study is to gain an understanding of the concepts 

of safety culture, to examine how worker participation affects safety culture and 

occupational health & safety, to describe methods for improving the safety 

culture of an organization, and to study whether there is a difference in the 

safety culture of a small factory compared with a larger factory in a company. 

Method/Implementation: Literature study has been conducted as well as a 

review of company statistics and other surveys and the company’s Health & 

Safety organization. A survey of the safety culture status at two of the 

company's factories was made using the Swedish Work Environment Authority's 

web survey in paper format. 

Result: The answers to the survey show differences between how the small 

factory and the large factory are looking at safety culture. The small factory 

generally has fewer weak areas. Overall, the result showed that improvements 

were needed in the areas of "Management's safety arrangements and safety 

ability", "Management's involvement of employees in safety issues", 

"Management's justice in safety issues," "Employee priority of safety and degree 

of risk acceptance" and "Employee learning and communication". Review of 

occupational reports of near misses and accidents as well as annual audit of the 

systematic work with Health & Safety reveals shortcomings related to safety 

culture.  

Conclusion: The concepts safety culture and safety climate lack a clear 

definition and are complex to understand according to literature studies. Worker 

participation has a clear connection with safety culture, accident rate and 

Occupational Health & Safety in general. Management's commitment and 

prioritization of Occupational Health & Safety issues are crucial for improving 

safety culture, as well as the culture of the company being fair and promoting 

organizational learning. The Work Environment Authority's web survey for 

measuring safety culture has its limitations, yet I consider it as a good tool 

because of its simplicity and that it proposes methodologies for working with 

weak areas. 

Keywords: Safety climate, Occupational accidents, Food industry, 

Participation, Survey.  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel ges kortfattad introduktion till livsmedelsindustrin i Sverige och 

dess olycksfallsfrekvens. 

 

1.1 Svensk livsmedelsindustri och dess olycksfallsfrekvens 

Livsmedelsindustrin i Sverige omfattar flertalet delbranscher och är Sveriges 

fjärde största industribransch. Branschen har en stor geografisk spridning, stor 

variation på företagens storlek och sysselsätter ca 56.000 personer i Sverige.  

Livsmedelsbranschen påverkar även andra branscher i positiv riktning, t.ex. 

bönder och transportföretag då dessa behövs för att få fram råvaror samt 

distribuera livsmedel till t.ex. affärer. 

Antalet arbetsolycksfall inom branschen är generellt sett hög jämfört med andra 

branscher och har en negativ trend då frekvensen är ökande.  Både 

arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan jobbar därför aktivt för att få ner 

olycksfallsfrekvensen i form av olika aktiviteter och forskningsprojekt.  
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2 SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING 

I detta kapitel beskrivs syfte, frågeställningar, avgränsningar, direktiv samt den 

disposition som gäller för uppsatsen. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med denna examensuppsats är att få en förståelse för definitioner av 

”säkerhetskultur” samt ”säkerhetsklimat” samt att, om möjligt, ta fram en 

definition för ”säkerhetskultur” som passar för det företag där arbetet utförs. 

Ytterligare ett syfte är att beskriva verktyg/metoder för att förbättra 

säkerhetskulturen. 

Ett tredje syfte är att granska hur delaktighet påverkar säkerhetskulturen. 

Det sista syftet är att se om det finns skillnader i hur en stor och en liten fabrik i 

det kartlagda företaget ser på säkerhetskultur och om det kan finnas orsaker i 

säkerhetskulturen som gör att det sker fler antal tillbud och olyckor i stora 

fabriker men mer allvarliga olyckor i små fabriker. 

 

2.2 Frågeställningar 

Hur definieras säkerhetskultur och säkerhetsklimat och är det någon skillnad 

mellan de bägge begreppen?  

Hur påverkas säkerhetskulturen av personalens delaktighet?  

Finns det skillnader i hur stora och små fabriker i det kartlagda företaget ser på 

säkerhetskultur?  

Hur kan säkerhetskulturen förbättras? 

 

2.3 Avgränsningar 

Arbetet i uppsatsen begränsas i form av att kartläggning med frågor enligt 

Arbetsmiljöverkets enkät för kartläggning av säkerhetskultur 

(Arbetsmiljöverket, u.d.) endast genomförs på två av företagets sju fabriker i 

Sverige, en stor fabrik med strax över 200 anställda, och en liten fabrik med ca 

25 anställda. 

Valet av dessa fabriker gjordes för att de har samma överordnade chef och det 

behövdes en stor och en liten fabrik i studien. De två fabriker som valdes har i 

och med en gemensam chef liknande förutsättningar inom arbetsmiljöarbetet 

och är dessutom representativa för studien då det förekommer många incidenter 
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på den stora fabriken medan det i den lilla skett incident med mest allvarlig 

utgång. 

På den stora fabriken var det endast anställda i produktion som fick möjlighet att 

besvara enkäten. Det delades inte ut enkäter till alla 192 stycken anställda i 

produktionen på grund av kort tidsfrist för inlämning av uppgifter i 

uppsatsarbetet, chefernas tillgängliga tid samt skiftgång hos personalen. Endast 

125 enkäter delades därför ut i den stora fabriken. 

I den lilla fabriken delades det ut enkäter till alla som närvarade under de dagar 

enkäten genomfördes, vilket innebär 19 stycken av de totalt 26 anställda. 

Litteraturstudien genomförs med enbart med utgångspunkt i de 

forskningsprojekt som livsmedelsfabriken deltar i (Livsmedelsföretagen, u.d.), 

den information om forskning som finns på Arbetsmiljöverkets webbsida 

(Arbetsmiljöverket, 2015), Carl Rollenhagens bok om ”Säkerhetskultur” 

(Rollenhagen, 2005) samt genom sökning på vissa ord i databaserna via KTH:s 

”KTHB Priomo” (KTH, 2017) samt (Google, 2017). 

 

2.4 Direktiv 

Resultatet av det som framkommit i denna uppsats ska redovisas på företaget så 

snart uppsatsen är färdigställd. Redovisningen sker i mötesforumet 

”Arbetsmiljörådet” i form av en kort presentation där det viktigaste som berör 

företaget gås igenom.  

Beslut om vilka aktiviteter enligt förslag i uppsatsen som kommer utföras i 

företaget sker av deltagare i ”Arbetsmiljörådet”. 

När beslut om aktiviteter fattats redovisas en summering av uppsatsen, resultatet 

av enkäten och de beslutade aktiviteterna i respektive skyddskommitté. 

Personal på de avdelningar där enkäten genomfördes får information om 

resultatet och beslutade aktiviteter antingen via respektive chef eller av 

företagets arbetsmiljöingenjör. 

Övriga anställda i organisationen informeras på lämpligt sätt enligt beslut i 

respektive skyddskommitté. 

 

2.5 Disposition 

Första kapitlet i uppsatsen beskriver kort information om svensk 

livsmedelsindustri och dess olycksfallsfrekvens. 

Andra kapitlet innehåller bl.a. syfte, frågeställningar och avgränsningar för 

uppsatsen. Även direktiv och denna disposition finns i detta kapitel. 
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Tredje kapitlet i uppsatsen beskriver en bakgrund till hur arbetsgivarsidan, 

Livsmedelsfabriken, och arbetstagarsidan, Livsmedelsarbetarförbundet, ser på 

arbetsmiljö och olycksfrekvens inom livsmedelsindustrin. I kapitlet finns också 

information om det undersökta företaget och hur arbetsmiljöarbetet fungerar 

inom företaget samt hur statusen är avseende olycksfall. Dessutom återges fakta 

från AFA Försäkring angående genomsnittlig frekvens för allvarliga olycksfall i 

arbetet. 

Fjärde kapitlet berör teori och litteraturgenomgång som stödjer innehållet i 

uppsatsen. 

Femte kapitlet innehåller beskrivning av vilka metoder och arbetssätt som 

använts för att samla fakta och analys till denna studie. 

Sjätte kapitlet redovisar de resultat som framkommit vid en översiktlig 

granskning av tidigare inträffade olyckor och årlig uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget i denna studie samt resultat av den 

enkätundersökning som utfördes på företaget. 

Sjunde kapitlet innehåller diskussion av de resultat som framkommit i studien 

och teori enligt kapitel tre. I kapitlet återfinns även förslag på hur företaget kan 

arbeta för att förbättra säkerhetskulturen. 

Åttonde kapitlet beskriver kort de slutsatser och rekommendationer som 

framkommit i studien. 

Nionde kapitlet innehåller referenslista till den litteratur som använts för att 

sammanställa denna uppsats. 

Sist återfinns bilagor i form av försättsbrev till enkäten, enkät, svarsresultat av 

enkäten, resultat av enkäten inlagt i webbenkäten för den stora fabriken samt för 

båda fabrikerna, kommentarer från enkäterna, metod och resultat av årlig 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget samt exempel på 

de stöddokument som Arbetsmiljöverkets enkätverktyg föreslår för förbättring 

av säkerhetskulturen. 
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3 BAKGRUND 

I detta kapitel ges information om livsmedelsbranschen och dess vision 

angående allvarliga olycksfall. Här finns också information om företaget som 

kartläggs och dess organisation för arbetsmiljö samt fakta från AFA försäkring 

och Arbetsmiljöverket angående frekvens för arbetsolycksfall. 

 

3.1 Svensk livsmedelsindustri 

Svensk livsmedelsindustri är generellt sett en farlig bransch då det förekommer 

många farliga arbetsmoment med bl.a. knivar och maskiner.  

Olycksfrekvensen är hög i jämförelse med många andra branscher och det 

behöver göras insatser för att få ner antalet olyckor, vilket både 

arbetsgivarorganisationen och arbetstagarorganisationen anser.  

 

3.1.1 Bransch och arbetsgivarorganisationen 

Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedels-

företagen i Sverige och beskriver på sin webbsida att livsmedelsindustrin är 

Sveriges fjärde största industribransch med mycket stor geografisk spridning. 

Det finns ca 15 olika delbranscher bl.a. slakt och chark, mejeri, choklad, 

matfågel, bageri och konditori som återfinns i ca 3.000 olika fabriker där 

småfabriker dominerar.  

Livsmedelsindustrin ger även positiva effekter på andra branscher 

(Livsmedelsföretagen, 2017), varav de två största är: 

• Bönder då ca 70% av det som produceras av bönderna förädlas av fabriker 

inom livsmedelsbranschen. 

• Transportbranschen då ungefär en tredjedel av transporterna på våra vägar 

består av livsmedel.  

Livsmedelsföretagen sysselsätter ca 56.000 personer i Sverige idag och har en 

viktig roll för både ekonomi, miljö och socialt perspektiv. Som en del av ett 

aktivt arbete med dessa områden har Livsmedelsföretagen tagit fram ett 

manifest, ”Livsmedelsindustrins hållbarhetsmanifest” (Livsmedelsföretagen, 

2013), vilket ska vara ett levande dokument med sikte på år 2025. 

I manifestet återfinns ett stycke som berör arbetsmiljö. Detta stycke beskriver 

bl.a. att det är en nollvision uppsatt avseende dödsfall och allvarliga olyckor på 

arbetsplatsen samt att livsmedelsbranschen har högre frekvens på anmälda 

arbetsolycksfall och sjukfrånvaro jämfört med andra branscher.  
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Manifestet anger följande på sid 14: 

”Livsmedelsbranschen ligger högt i såväl olycksfalls- som 

sjukfrånvarostatistiken, däremot är det sällsynt med dödsolyckor. 

Branschen ligger på frekvensen 15 anmälda arbetsolyckor per 1000 

sysselsatta, snittet för samtliga branscher ligger på 6. 

Sjukdomsfrekvensen ligger på 4 per 1000 sysselsatta medan snittet för 

samtliga branscher är nere på 1.” 

Livsmedelsföretagen har en tydlig nollvision avseende arbetsplatsolyckor och 

arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön och säkerhetskulturen via t.ex. olika 

forskningsprojekt och ett arbetsmiljönätverk där flera medlemsföretag deltar 

(Livsmedelsföretagen, 2017). Ett av forskningsprojekten (Törner, et al., 2011) 

berörde bl.a. ”säkerhetsklimat”, men då begreppen inte är tydligt definierade kan 

denna litteratur även passa in för ”säkerhetskultur”. 

Var uppgifterna på anmälda arbetsolyckor i manifestet kommer från finns det 

ingen hänvisning till, men de kommer troligen från Arbetsmiljöverkets 

statistiksammanställning (Arbetsmiljöverket, 2017). Då det inte gått att hitta 

exakt hur dessa siffror tagits fram kommer därför denna uppsats innehålla 

uppgifter från AFA Försäkrings årliga rapporter (AFA Försäkring, 2017) samt 

Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:1” 

(Arbetsmiljöverket, 2016). 

 

3.1.2 Livsmedelsarbetarförbundet 

Svenska livsmedelsarbetarförbundet har genomfört kartläggningar av arbets-

miljön genom att bl.a. kontrollera statistik samt genom att medlemmar ute på 

arbetsplatserna har fått besvara enkätfrågor. ”Arbetsmiljökontroll 2006” är den 

senaste kartläggningen som har utförts och utfördes under 2006 (Svenska 

Livsmedelsarbetarförbundet , 2006). Rapporten anger att det finns en hög 

förekomst av fysiska risker i form av bl.a. tunga lyft, buller, risker med maskiner 

men även psykiska risker i form av t.ex. stress. 

En förklaring till varför det är dubbelt så farlig att arbeta i livsmedelsbranschen 

beskrivs i rapporten på följande sätt (Svenska livsmedelsarbetarförbundet, 

2006): 

”En viktig förklaring till varför arbete i livsmedelsindustrin är dubbelt 

så farligt som på genomsnittet av svenska arbetsplatser1 är brister i 

fabrikens arbetsorganisation, bemanningsstruktur och 

skadeförebyggande arbetsmiljöarbete. Kombinerat med den höga 

förekomsten av traditionella riskfaktorer blir resultatet i 

livsmedelsindustrin att arbetsskadorna inte minskar i den utsträckning 

som vi skulle önska.” 
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Citatet ovan hänvisar till fakta i 2006 års utgåva av AFA Försäkrings årliga 

rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro” (AFA Försäkring, 

2006). 

Slutsatser i Livsmedelsarbetarnas rapport anger följande: 

▪ Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inte tillfredsställande 

▪ Tillbud och arbetsskador rapporteras och utreds inte på ett tillräckligt 

bra sätt 

▪ Kunskap om lagar/förskrifter inom arbetsmiljöområdet är bristfällig 

▪ Utbildning/information av personalen angående risker och skydd är 

bristfällig 

▪ Stress förekommer ofta  

▪ Det förekommer mycket ensidiga och monotona arbetsuppgifter samt 

tunga lyft 

▪ Problemområden finns inom den sociala och organisatoriska 

arbetsmiljön där det bl.a. kommenteras att ”att cheferna inte lyssnar på 

de anställda och att de är rädda för repressalier om de framför kritiska 

synpunkter” 

Flera av punkterna ovan tyder på att branschen har en säkerhetskultur som inte 

främjar rapportering av händelser, delaktighet och dessutom verkar det vara en 

”straffande” kultur vilket inte gagnar arbetsmiljöarbetet. 

Ytterligare aspekter i rapportens slutsatser är att det förekommer tydliga 

skillnader mellan branscherna inom livsmedelsindustrin avseende arbetsmiljön. 

Dessutom beskriver författarna till Livsmedelsarbetarnas rapport att rapporten 

visar på en skillnad mellan stora och små företag inom livsmedelsindustrin som 

är svår att förklara, då de stora företagen verkar ha sämre 

arbetsmiljö/arbetsmiljöarbete än mindre företag vilket visar sig i t.ex. högre 

antal sjukskrivningar orsakat av arbetsmiljön. En förklaring till detta skulle 

kanske kunna vara att säkerhetskulturen är bättre i små företag och att de på 

grund av en bra säkerhetskultur även har ett bra arbetsmiljöarbete.  

De kommenterar andelen ”nej-svar” i enkätens fråga nr 81 ”Rapporterar, 

dokumenterar och analyserar arbetsgivaren alla olyckstillbud?” med följande: 

”Tillbud som inte hanteras korrekt kommer, förr eller senare, att leda 

till att någon blir skadad. Om allvarliga arbetsskador inte anmäls och 

man inte heller har en organisation för att dra lärdomar av tillbud, 

ligger det nära till hands att misstänka att lärdomar inte dras av de 

allvarliga arbetsskadorna heller. Det tyder på ett klimat på 

arbetsplatsen där risken för att skadas blivit en ”normaliserad” del av 

arbetsvillkoren.” (Svenska Livsmedelsarbetarförbundet, 2006). 
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Svenska livsmedelsarbetarförbundets beskrivning av arbetsmiljön inom 

livsmedelsindustrin tyder på att det finns stor förbättringspotential inom hela 

arbetsmiljöområdet men även inom säkerhetsklimatet och kanske 

säkerhetskulturen.  

I denna uppsats kommer fokus läggas på att se hur säkerhetskulturen är på det 

företag där examensarbetet utförs samt vilka förbättringar som kan vara aktuella. 

Dessutom är det intressant att se om livsmedelsarbetarförbundets uppgifter om 

att de större företagen har sämre arbetsmiljö än de mindre verkar stämma 

överens med det företag denna uppsats berör. Varje fabrik inom företaget agerar 

delvis som ett självständigt företag och kommer granskas som ett eget företag i 

uppsatsen. 

 

3.2 AFA Försäkrings statistik över frekvens på godkända allvarliga 

arbetsolycksfall 

AFA Försäkring sammanställer årligen en rapport med en mängd statistik över 

arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro (AFA Försäkring, 2017). I denna 

rapport finns bl.a. fakta kring godkända arbetsskador i form av allvarliga 

arbetsolycksfall som lett till mer än 30 dagars sjukskrivning eller gett medicinsk 

invaliditet.  

För att se en samlad bild har det hämtats uppgifter ur rapporter för 2006 (AFA 

Försäkring, 2006), 2010 (AFA Försäkring, 2010) samt för 2016 (AFA 

Försäkring, 2016) vilka har sammanställts i diagrammet enligt Figur 1. 

Rapporterna verkar justeras om det skett förändringar och i de fall det finns 

olika siffror för ett år har det i diagrammet redovisats siffror från den senaste 

rapporten. AFA Försäkrings uppgifter för frekvensen av godkända allvarliga 

arbetsskador avseende livsmedelsbranschen jämfört med alla yrken visar på att 

livsmedelsbranschen ligger långt över snittet samt att det tyvärr varit en större 

ökad trend jämfört med övriga branscher. Jämförs år 1997 med 2014 så har alla 

branschers snitt sjunkit från 2,7 till 2,5 medan livsmedelsbranschen har stigit 

från 6,7 till 8,6.  

En utökning av denna studie skulle kunna analysera vad det finns för orsaker till 

att olycksfrekvensen inom livsmedelsbranschen ökar. En teori skulle kunna vara 

att det har blivit ökad automatisering vilket innebär fler farliga maskiner, 

samtidigt som tempot höjts, vilket skulle kunna innebära att det tas fler risker för 

att få igång maskinerna fortare vid produktionsstörningar eftersom personalen 

inte ”hinner” stänga av maskinen riktigt när de ska åtgärda fel. Detta behöver 

dock analyseras djupare innan några slutsatser kan dras.  

Ytterligare en aspekt som skulle kunna belysas i en djupare studie är om det 

finns tecken på en försämrad säkerhetskultur inom branschen eller hur den är i 

jämförelse med andra branscher. 
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Figur 1: Relativ frekvens för godkända arbetsolycksfall enl. AFA Försäkring 

 

3.3 Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetsskador jämfört med 

studerat företags statistik 

I Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:1” 

(Arbetsmiljöverket, 2016) finns uppgifter om anmälda arbetsolycksfall som 

visar på ett värde på 17 stycken anmälda olycksfall per 1000 anställda för 

näringsgrenen där "framställning av livsmedel” ingår, se ett delutdrag av 

statistiken i Figur 2. Då statistiken inte enbart innehåller livsmedelsföretag är 

den inte helt jämförbar med statistiken för företaget i studien, men används som 

ett riktmärke. 

I samma rapport redovisas siffror för yrken med högst relativa frekvenser 

anmälda arbetsolycksfall per 1000 anställda. Statistiken är inte nedbruten så att 

det går att se livsmedelsindustrin för sig och är därför inte heller fullt användbar 

i denna studie. Det kan ändå vara värt att nämna att i den kategorin där 

livsmedelsarbetare finns med är fördelningen att kvinnor ligger på 26 och män 

på 33 stycken anmälda arbetsolyckor med minst en dags sjukfrånvaro per 1000 

anställda. Vilket placerar kvinnor som tredje högsta kategorin av 16 stycken 

kategorier och männen som fjärde. 
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Figur 2: Anmälda arbetsolyckor 2015 enligt Arbetsmiljöverkets rapport, sid 54 

(Arbetsmiljöverket, 2016) 

 

Olycksfallsfrekvensen på företaget i denna studie mäts i antal rapporterade 

olyckor med minst en dags sjukskrivning per en miljon arbetade timmar. 

Frekvensen blev 25,6 för 2016 vilket motsvarar totalt 34 stycken olyckor som 

ledde till sjukfrånvaro med mer än åtta timmar. Omräknat till antal olyckor per 

1000 sysselsatta blir det: 

▪ 49,1 för alla fabrikerna 

▪ 52,1 för stora fabriken 

▪ 38,5 för lilla fabriken.  

Eftersom varken AFA Försäkrings statistik, Figur 1, som enbart redovisar de 

olyckor som är ”godkända”, eller Arbetsmiljöverkets rapport, se Figur 2, som 

inte enbart redovisar livsmedelsarbetare, direkt kan användas som jämförelse i 

studien fokuseras istället på att all statistik visar på att livsmedelsbranschen 

generellt och företaget i studien har en hög olycksfallsfrekvens. 
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Sjukfrånvaron totalt inom koncernens svenska fabriker hamnade på 5,8% för 

2016. I denna uppsats fokuseras inte på sjukfrånvaro då det anses viktigare att 

jobba med att få ner antalet arbetsolycksfall. 

 

3.4 Projektbeställare och projekt 

Beställare av undersökningen som redovisas i denna uppsats är HR-chefen på ett 

företag i livsmedelsbranschen. Företaget ingår i en koncern med flera fabriker i 

Sverige med olika inriktning och storlek. De minsta fabrikerna har ett 20-tal 

anställda och de största har över 300 anställda. Totalt är det strax under 700 

anställda i företagets fabriker. 

Det har förekommit flera allvarliga olyckor vid användning av maskiner, de 

absolut allvarligaste i två små fabriker, vilket gjort att företaget har satsat stort 

på att minska fysiska risker med maskiner och utbilda personalen generellt om 

arbetsmiljö och säkerhet. Olyckorna har dock inte minskat trots stora 

investeringar i form av bl.a. nya maskiner samt ökade resurser som arbetar med 

arbetsmiljö och företaget har därför beslutat om att arbeta vidare med att 

undersöka vad som kan förbättras inom ”säkerhetskulturen”. Denna uppsats har 

därför som uppgift att undersöka hur säkerhetskulturen på företaget är för att se 

om det finns andra förbättringsområden än rena maskininvesteringar och 

utbildningar som behövs göras. 

De mindre fabrikerna inom företaget anser sig ha en bra, nästan familjär, 

sammanhållning och anser att de inte tar risker samt anser att de har en bra 

arbetsmiljö generellt sätt. Trots detta är det i två av de små fabrikerna som de 

allvarligaste olyckorna skett under de två senaste åren. De större fabrikerna har 

inte samma möjlighet att skapa samma sammanhållning och det finns fler 

chefsled vilket gör det svårare att få en teamkänsla som supporterar en säker 

arbetsmiljö, men har ändå inte haft lika allvarliga olyckor. Däremot förekommer 

det totalt sett fler antal olyckor och tillbud av olika allvarlighetsgrad i de större 

fabrikerna.  

En intressant fråga är varför det de små fabrikerna har haft de mest allvarliga 

olyckorna när de själva upplever att de har en säker och bra arbetsmiljö och 

varför de stora fabrikerna, trots större antal tillbud och olyckor, inte haft olyckor 

med lika allvarlig utgång. Denna fråga finns inte möjlighet att fördjupa sig i 

inom ramen för denna uppsats, men kan vara något att fundera mer på för 

företaget i framtiden. 
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3.5 Företagets organisation för Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 

Företaget har, förutom tjänster som erbjuds via Fabrikshälsovården, även 

anställt egen personal på övergripande nivå för att få igång det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och har en arbetsmiljöingenjör och arbetsmiljökoordinator 

som ska supportera alla fabriker i Sverige samt ytterligare en fabrik utanför 

Sveriges gränser.  

Fabrikerna är uppdelade inom tre olika fabriksområden som har var sin ansvarig 

chef. Två av dessa fabriksområden har nyligen anställt var sin lokala 

arbetsmiljökoordinator som ska supportera och driva på arbetet utifrån vad som 

beslutats övergripande och se till att t.ex. det dagliga arbetet med utförande av 

åtgärder och utredningar utförs av chefer inom organisationen. Önskemål finns 

om att även anställa en till det tredje fabriksområdet också. 

Ett övergripande mötesforum, ”Arbetsmiljörådet”, har skapats där företagets 

VD, fabrikscheferna, övergripande arbetsmiljöingenjör och 

arbetsmiljökoordinator, teknisk chef, HR-chef samt huvudskyddsombud 

planerar och följer upp hur arbetet med arbetsmiljö och säkerhet fungerar i hela 

företaget. Forumet sammanträder en gång i månaden som komplement till 

respektive fabriks skyddskommittéer.  

Respektive fabrik har en egen skyddskommitté som har följande deltagare, lite 

beroende på fabrikens storlek: platschef, underordnade chefer, fackliga 

representanter, skyddsombud, övergripande arbetsmiljökoordinator och/eller 

arbetsmiljöingenjör, representant för HR och Fabrikshälsovård. 

Ett enklare ledningssystem för arbetsmiljö finns i form av ett antal styrande 

dokument, men uppdatering och komplettering behövs för att tydligare beskriva 

vilka rutiner som gäller på företaget. Dessutom behöver det bli en bättre 

implementering i hela verksamheten då det idag inte finns tillräckliga kunskaper 

om ledningssystemet hos alla nivåer av chefer samt alla skyddsombud. 
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3.6 Företagets senaste uppföljning av arbetsmiljöarbetet  

I 2016 års årliga uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom företaget i studien 

framkom brister inom arbetsmiljön som kan relateras till brister i bl.a. 

säkerhetskulturen. Uppföljningen, vilken är ett lagkrav i AFS 2001:1 om 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2001), berörde följande: 

▪ Naturlig del i verksamheten 

▪ Medverkan 

▪ Arbetsmiljöpolicy och mål 

▪ Rutiner och instruktioner 

▪ Uppgiftsfördelning 

▪ Kunskaper 

▪ Undersökningar och riskbedömningar 

▪ Åtgärder 

▪ Företagshälsovård  

▪ Kemiska ämnen och produkter 

▪ Uppföljning av SAM  

En kort summering av några övergripande förbättringsområden utifrån 

uppföljningen på företaget som visar att den tio år äldre kartläggningen i 

Svenska Livsmedelsarbetarförbundets rapport ”Arbetsmiljökontroll 2006” 

(Svenska Livsmedelsarbetarförbundet , 2006) fortfarande är aktuell och 

beskriver liknande brister. Uppföljningen på företaget visade behov av 

förbättringar inom dessa områden: 

▪ Arbetsmiljö är inte alltid en naturlig del i det dagliga arbetet. 

▪ Det saknas möten där anställda kan påverka och bidra till utvecklingen av 

arbetsmiljön. 

▪ Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare fungerar inte fullt ut. 

▪ Tidsbrist verkar finnas för cheferna att hantera arbetsmiljöarbetet. 

▪ Introduktion av nya medarbetare vid internflytt behöver förbättras. 

▪ Chefers kunskaper om arbetsmiljöområdet behöver förbättras. 

▪ Riskbedömningar görs inte alltid 

▪ Utredningar vid tillbud/olyckor verkar inte ta fram grundorsaken till 

händelsen. 

▪ Uppföljning av åtgärder som vidtagits verkar inte göras.  
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4 TEORI 

I detta kapitel beskrivs den litteraturgenomgång av forskning och artiklar samt 

annan intressant litteratur som genomförts för att hitta information avseende 

enkäter, arbetsskador, säkerhetskultur, säkerhetsklimat och metoder/verktyg för 

att arbeta förbättra säkerhetskulturen. 

 

4.1 Litteraturstudie 

Den litteratur som studerats har bestått av ett litet antal utvalda artiklar och 

böcker som berör livsmedelsbranschen, arbetsskadestatistik, säkerhetskultur, 

säkerhetsklimat samt enkätverktyg och som bedömdes behandla dessa områden 

på ett sådant sätt att säkerhetskultur och olycksfallsfrekvens kunde studeras och 

ett enkätverktyg kunde väljas för att ta tempen på säkerhetskulturen inom det 

företag där studien genomfördes.  

Utgångspunkt för studier av litteratur inom området ”säkerhetskultur” har varit 

Rollenhagens bok ”Säkerhetskultur” (Rollenhagen, 2005) som har gett vidare 

info till flera artiklar inom området. Dessutom har generella sökningar gjorts 

efter andra artiklar via KTHB Primo och Google Scholar samt andra uppsatser 

via KTH Diva. Statistik och annan information har inhämtats från 

Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring. 

 

4.2 Sökord som använts i litteraturgenomgången 

De sökord som har använts för att leta reda på litteratur i ämnet har varit: 

Säkerhetsklimat, Arbetsskador, Arbetsolycksfall, Livsmedelsbranschen, 

Delaktighet, Enkät.  
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4.3 Olyckor inom livsmedelsbranschen 

Christina Stave, forskare i Risk och säkerhet vid Arbetsmiljö- och miljömedicin 

vid Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet, har skrivit ”Idéskrift för en 

säkrare arbetsmiljö i livsmedelsindustrin till både arbetsgivare och 

arbetstagare” (Stave, 2008).  

Skriften sammanfattar ett forskningsprojekt som bedrivits för att ta reda på 

bakomliggande orsaker till den stora mängd olyckor som drabbar personal i 

livsmedelsindustrin. Några förklaringar som tas upp i skriften som kan förklara 

den höga olycksfallsfrekvensen inom livsmedelsindustrin är bland annat: 

▪ Många riskfyllda arbetsmoment med t.ex. knivar 

▪ Mycket arbete vid löpande band med klämrisker 

▪ Manuella transporter av tunga vagnar 

▪ Truckkörning 

▪ Dåligt anpassade lokaler 

▪ Kall luft 

▪ Hala golv 

▪ De senaste åren har inneburit ett högre tempo och färre anställda 

▪ Utökat antal produkter och förpackningar innebär krav på större 

flexibilitet hos både människor och maskiner 

▪ Ökad förändringstakt och oviss framtid kan göra det svårare att få till ett 

väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete 

Livsmedelsindustrin har mest fokus på säkerhetsaspekter av teknisk karaktär, 

främst maskiner, och har ibland svårt att hitta åtgärder för de risker som inte kan 

”byggas bort”. Tyvärr förekommer det ofta att det inte görs grundorsaks-

utredningar och att det slutar med ”den mänskliga faktorn” som orsak. 

Stave menar också att säkerhet är något som måste hållas levande hela tiden och 

kan inte skapas med t.ex. en policy eller en kampanj. Eftersom det sällan blir 

positiv feedback på att uppnå målet på minskade olyckor jämfört med den 

negativa feedback det blir när en olycka sker krävs det att säkerhet ses som en 

levande process som har stöd i en positiv säkerhetskultur. 

I forskningsprojektet granskades ett flertal olyckor för att hitta bakomliggande 

orsaker till att olyckorna skedde. De hittade ett flertal områden med 

förbättringsbehov: 

▪ Den tekniska säkerheten i form av bristande utformning och/eller fel av 

konstruktionskaraktär, säkerhetskomponenter m.m. 

▪ Information om handhavande vid farliga arbetsmoment 
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▪ Utformning och skick på lokaler 

▪ Produktionsstörningar inträffar mycket ofta vilket gör att personalen 

stressar  

▪ Reparationer och underhåll sköttes inte på tillräckligt bra sätt pga 

resursbrist 

▪ Kommunikation och lärande var bristfälligt vilket t.ex. visade sig i form 

att operatörer inte fick vetskap om hur företaget bedrev säkerhetsarbetet 

och operatörernas kunskaper/erfarenheter togs inte tillvara och den som 

rapporterat tillbud/olyckor fick sällan feedback på vilka åtgärder som 

vidtagits 

▪ Inträffade tillbud och olyckor utreddes inte tillräckligt för att ha nytta av 

den information som de skulle kunnat ge för att få fram bra åtgärder 

▪ Möten innehöll sällan en öppen dialog 

▪ Operatörer var sällan delaktiga i arbetet med säkerhet och hade inte så stor 

möjlighet att påverka produktionen utan hade en stor press att hålla igång 

produktionen och leverera i tid 

▪ Produktion och säkerhet var i konflikt. Även om företagsledningen säger 

att ”säkerheten ska gå först” så var det effektivitet och lönsamhet som 

belönades 

▪ Risker finns i vardagen och anses ”normala” och upptäcks därför inte 

alltid 

1/3 av de olyckor som undersöktes i forskningsprojektet ledde inte till någon 

åtgärd vilket kan tyda på att det är svårt att förstå och se de beteenden och 

attityder som ligger bakom. Detta verkar indikera på att säkerhetskulturen inom 

livsmedelsbranschen behöver förbättras eftersom organisationen t.ex. inte verkar 

dra lärdom av de händelser som inträffat tidigare och att de värderingar och 

normer som finns inte verkar ha fokus på säkerhet. 

Resultatet av en översiktlig granskning av utredningar avseende tillbud och 

arbetsskador på företaget i studien visade på liknande resultat som i 

forskningsstudien eftersom det inte alltid gjordes utredningar och därmed inte 

togs fram några åtgärder vilket indikerar på att säkerhetskulturen behöver 

förbättras. En indikation på statusen på säkerhetskulturen i företaget förvänts 

framkomma i den enkätundersökning som genomförs i denna studie. 

 

  



Sida 24 av 72 

4.4 Vad är säkerhetskultur och säkerhetsklimat? 

Säkerhetskultur och säkerhetsklimat är två begrepp som dåligt definierade vilket 

gör det svårt att få fram en exakt definition och därmed beskriva skillnaden 

mellan begreppen. Säkerhetskultur kan ses som en utveckling av säkerhetsklimat 

som i sin tur härstammar från organisationskultur (Lund & Aarø, 2004). 

En definition för säkerhetskultur  (Guldenmund, 2000): 

‘‘Safety culture is defined as those aspects of the organisational 

culture which will impact on attitudes and behaviour related to 

increasing or decreasing risk.’’. 

Guldenmund hänvisar också till en definition av organisationskultur som anses 

nära nog fångar essensen (Reason, 1997): 

‘‘Shared values (what is important) and beliefs (how things work) that 

interact with an organisation’s structures and control systems to 

produce behavioural norms (the way we do things around here)’’. 

Det som framkommit i viss litteratur  (Rollenhagen, 2005) är i alla fall att 

”säkerhetskultur” skapades för att kunna förstå säkerhet och risk och började 

användas på allvar efter Tjernobylolyckan 1986. En förenklad förklaring till de 

bägge begreppen skulle kunna vara att ”kultur” är mer stabil, djupgående och är 

svår att mäta medan ”klimat” är mer ytligt, lättare att förändra och går att mäta. 

Ordet ”säkerhet” kan ha olika betydelse och det är därför viktigt att det finns en 

samsyn inom ett företag på vad ordet innebär för att kunna skapa en definition 

av ”säkerhetskultur”. Är innebörden att det handlar om ”frånvaro av olyckor” 

som ”möjliggjorts på grund av diverse förutsättningar”, vilket är en vanlig 

innebörd, eller är det något annat? 

En tolkning av säkerhetskultur (Rollenhagen, 2005) är att begreppet hänger ihop 

med två olika kategorier, se Figur 3, nämligen: 

• ”struktur”, som innebär olika institutionella arrangemang med syfte att 

hantera säkerhet  

• ”individ”, som innebär enskilda personers värderingar, beteenden, 

attityder och kunskaper. 
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Figur 3: Säkerhetskultur i relation till struktur och individ, tolkning av Carl 

Rollenhagens bild på sid 41 i boken ”Säkerhetskultur” 

 

Dessutom kan kulturen betraktas som ett gränssnitt mellan Individer och 

Individer-Strukturer, vilket kan ses som en motsvarighet till ett MT-perspektiv, 

dvs. gränssnitt mellan Människa-Maskin(teknik).  Det finns även en tolkning att 

kulturbegrepp och individperspektiv skiljer sig åt då kulturbegrepp fokuserar på 

grupper av individer och deras mönster av t.ex. attityder och beteenden.  

Vidare utvecklar Rollenhagen sin modell med att lägga till ”problem-

identifiering” och ”problemlösning” för att närma sig ”säkerhetskulturs-

begreppet” enligt Figur 4 och beskriver bl.a. ”kulturen” som kollektiv då den 

fokuserar på grupper av människor och att kommunikation är mycket viktig för 

hur kulturen ska utvecklas. Han menar att det finns ett tydligt släktskap mellan 

kultur och lärande eftersom kulturer utvecklas genom att individer lär sig klara 

av vissa uppgifter. Lärande är väsentligt för att skapa en god säkerhetskultur och 

det uppnås t.ex. genom att organisationen drar lärdom av tidigare händelser.  

 

Figur 4: Säkerhetskultur i relation till individ, struktur och problem, tolkning av Carl 

Rollenhagens bild på sid 51 i boken ”Säkerhetskultur” 
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Det finns en mängd varianter på definitioner, varav den som Arbetsmiljöverket 

presenterar på sin webbsida är en som borde vara tillämpbar i svenska företag 

(Arbetsmiljöverket, 2016): 

”Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och upp-

fattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet 

och arbetsmiljö.” 

Myndigheten fortsätter sin beskrivning av ordet ”säkerhetskultur” med: 

”Säkerhetskulturen har alltså stor betydelse för hur man arbetar. Det 

som kännetecknar en god säkerhetskultur på en arbetsplats är att 

ledningen prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i 

verksamheten och att de är en del av "kulturen".” 

Arbetsmiljöverket har även publicerat en presentation, "Säkerhetskultur, 

presentation”, (Arbetsmiljöverket, 2015) som beskriver säkerhetskultur som ett 

isberg, se Figur 5.  

 
Figur 5: Tolkning av Arbetsmiljöverkets beskrivning av säkerhetskultur som ett isberg, 

på bild 10 i deras presentation ” Säkerhetskultur” 

 

 I litteratur som specifikt berör svensk livsmedelsindustri beskrivs att 

säkerhetskulturen är det som står bakom säkerheten på en arbetsplats och att den 

bl.a. innebär ”hur vi gör saker här”, dvs hur personalen uppfattar de ska agera 

(Stave, 2008). 
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4.5 Delaktighets betydelse för säkerhetskultur 

Delaktighet är ett begrepp som förekommit i forskningen under väldigt lång tid 

och det finns därför mycket som stödjer hur stor vikt delaktighet har för att nå 

framgång i det man vill förändra. För att nå ett bra resultat i förändringsprojekt 

behöver olika metoder på olika nivåer kombineras. En summering av olika 

förutsättningar för att nå en lyckad förändring (Karlsson, et al., 2011) innebär 

t.ex. att: 

▪ de anställda är med i planering, utförande och även utvärdering   

▪ även mjukare värden hanteras och inte bara tekniska problem 

▪ processen innebär ett lärande 

▪ både företagsledning och personal varit aktiva i processen 

▪ det finns en rimlig nivå på vad som förväntas av resultaten 

▪ ”experter” och anställda har en samsyn och gemensam förståelse 

▪ eventuella tvister avgörs genom t.ex. mätningar och undersökningar 

▪ anställda och chefer har förtroende för varandra 

 

Nedanstående allmänna råd föreslås vid förändringar (Karlsson, et al., 2011): 

▪ Förändringar startas parallellt i organisationen och den fysiska 

arbetsplatsen 

▪ Målsättning ska vara att nå största möjliga delaktighet av de anställda 

▪ Arbetsledaren står i fokus 

▪ Förankra förändringsprocessen både med företagsledningen och fackliga 

organisationer 

▪ Benchmarking med andra som gjort liknande förändring 

▪ Säkerställ att det finns tillräckliga resurser för förändringsarbetet 

▪ Stäm av resultaten och låt personalen själva utvärdera genom t.ex. enkäter 

▪ Samordna förändringsarbetet om flera olika förändringar pågår samtidigt 

▪ Konsultera experter från t.ex. universitet och högskolor 

 

Det finns ytterligare litteratur som beskriver delaktighet, eller ”particiation”, 

som en viktig faktor till en lyckad förändring och begreppet har funnits under 

lång tid, bl.a. inom ”human relations-skolan” under tidigt 1900-tal. Det är en 

hög grad av konsensus i att anställdas delaktighet är en viktig faktor vid 

förändringar (Ellström, et al., 2009).  
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Även om litteraturen är entydig i att delaktighet är en viktig faktor för att lyckas 

med förändringar är verkligheten ofta att medarbetare inte känner sig delaktiga 

och att ledare anser det svårt att ge förutsättningar för delaktighet. Vilka 

kategorier delaktighet berör har svängt från att vara mest fokus på 

kollektivanställda, dvs de som arbetar ”på golvet”, och att chefer högre upp i 

organisationen alltid är delaktiga till att nu även omfatta tjänstemän på 

mellannivåer (Eklund, 2009).  

Delaktigheten kan delas upp ”direkt” vilket innebär att all personal är delaktiga 

och ”representativ” som innebär att en eller flera personer ut personalen deltar 

och ska representera resten av personalen. Den representativa delaktigheten ger 

ofta en sämre effekt men är inom större företag nödvändig (Eklund, 2009). Det 

är nog vanligt att endast skyddsombuden deltar i planeringar av förändringar och 

får representera övrig personal även om det i lagkraven (Arbetsmiljöverket, 

2001) finns beskrivet att arbetsgivaren ska ge både skyddsombud och 

arbetstagare möjlighet att delta. 

Delaktighet behöver införlivas i företagens dagliga arbete och sträcka sig längre 

än till skyddsombuden. Ökad delaktighet kommer troligen skapa högre grad av 

motivation och ägarskap samt bättre lösningar och en högre acceptans för 

förändringen vilket gynnar alla. Det motstånd som kan finnas hos ledningen att 

involvera medarbetar beroende på t.ex. att det är tids- och resurskrävande 

behöver ställas emot att det troligen blir bättre kvalitet och snabbare 

genomförande eftersom personalen redan har fått kunskaper och ”vant sig” vid 

förändringen samt att deras involvering troligen bidragit till bättre lösningar. 

Exempel på metoder för att skapa delaktighet är: 

▪ Grupper för: problemlösning, projekt 

▪ Informationsmöten/träffar 

▪ Personalmöten 

▪ Personaltidningar 

▪ Anslagstavlor 

▪ MBL förhandlingar 

 

Även om forskning visar på att delaktighet är den bästa metoden vid 

förändringsarbete så är det ibland svårt att få till på grund av t.ex. företagets 

historia och ledningskultur samt hur företagsledningen agerar och vilka signaler 

de sänder ut i organisationen. 

Många års forskning har visat att delaktighet har en stor betydelse vid 

förändringar och i arbetsmiljöarbetet, vilket återspeglas i vår svenska 

lagstiftning i bl.a. AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete som tar upp 
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krav på delaktighet i form av ”medverkan”. AFS:en säger (Arbetsmiljöverket, 

2001): 

”4 § Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och 

elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.” 

 

4.6 Hur förbättras säkerhetskulturen? 

Arbetsmiljö och säkerhet ställs alltid emot bl.a. kortsiktiga lönsamhetsfrågor och 

omstruktureringar. Prioritering av säkerhet inom ett företag är väsentligt för att 

lyckas förbättra ett säkerhetsklimat. För att lyckas med detta krävs ett 

kontinuerligt stöd till ledningen i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor via 

förslagsvis en stabsfunktion som inte sköter utvecklingsarbetet utan erbjuder ett 

processtöd. Men även med en sådan funktion krävs det att arbetet ges hög 

prioritet av ledningen och att det inom en koncern görs motsvarande av 

koncernledningen genom att prioritera frågorna i aktiv handling och skapande av 

rimliga förutsättningar för underställda enheter (Törner, et al., 2011). 

Rollenhagen (Rollenhagen, 2005) anser att kultur och lärande hänger ihop och 

att lärande är väsentligt för att kunna skapa en god säkerhetskultur vilket kan 

uppnås bl.a. genom att företagen drar lärdom av tidigare händelser. Ett exempel 

på detta kan vara att utreda tillbud och olyckor för att lära sig vad som orsakade 

händelsen och därmed kunna ta fram lämpliga åtgärder för att förhindra att det 

uppstår igen. 

Säkerhetskultur uppstår genom en process av kollektivt lärande. För att en bättre 

säkerhetskultur ska kunna uppnås behöver en organisation ha fyra kulturella 

grundpelare på plats. Kulturen behöver vara (Reason, 1997): 

▪ Rättvis, dvs en kultur med en atmosfär av tillit där anställda uppmuntras 

och belönas för att de lämnar säkerhetsrelaterad information, men där det 

också är helt klart vilka beteenden som är acceptabla eller inte 

▪ Rapporterande, dvs där man är beredd att öppet rapportera om misstag 

och tillbud 

▪ Lärande, dvs kompetens och vilja att dra rätt slutsatser från tillgänglig 

information, liksom att genomföra genomgripande förändringar när detta 

behövs 

▪ Flexibel, dvs en kultur där medarbetarnas och framför allt första linjens 

chefers eller arbetsledares expertis och kunskap respekteras och 

tillvaratas.  
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En modell (Lund & Aarø, 2004) för att förhindra olyckor innefattar människan, 

struktur och kulturella faktorer, se Figur 6. Förebyggande åtgärder delas in i tre 

kategorier som, antingen direkt eller indirekt, influerar de bägge riskfaktorerna 

”beteende” och ”fysisk och organisatorisk arbetsmiljö” samt de bägge 

processfaktorerna ”attityder och överygelser” och ”sociala normer och kultur”.  

Förebyggande åtgärder kan bestå av: 

▪ Förändring av attityder genom bl.a. broschyrer, affischer, filmer, 

personlig information 

▪ Förändring av beteenden genom bl.a. utbildning kopplat till 

belöningssystem 

▪ Förändring av struktur genom bl.a. ändrad lagstiftning, föreskrifter, 

organisation, ekonomi samt ändringar i den fysiska arbetsmiljön  

 
Figur 6: Fri översättning och tolkning av Lund och Aarös modell med olika faktorer för 

att förhindra olyckor, sid 275, Safety Science 42 (2004) 271–324 
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Det finns ett flertal verktyg och program som handlar om säkerhet ur ett 

beteendeperspektiv som ofta används i större organisationer, t.ex: 

▪ ”BBS”, dvs ”Behavior Based Safety” som är en metod för att identifiera 

riskfyllda moment och beteenden samt utbilda personal genom dialoger 

med fokus på säkra och osäkra beteenden 

▪ ”SBO”, dvs. ”Safety Behavior Observations” vilket är ett verktyg för att 

identifiera och korrigera osäkra beteenden genom en dialog med 

medarbetarna.  

Men det finns studier (Hopkins, 2006) som visar på att metoder liknande dessa 

kanske inte är bästa sättet att jobba med säkerhet eftersom de utgår från att det 

endast är osäkra beteenden som är orsak till att olyckor sker. Det finns ofta fler 

än en orsak till varför en olycka skett och det är inte säkert att det är effektivast 

att enbart fokusera på personligt beteenden hos personalen för att förebygga.  

En annan studie beskriver (O´Toole, 2002) att medarbetarnas uppfattningar om 

säkerhetssystem är relaterade till hur ledningens engagemang i säkerhetsfrågor 

är och det visar sig ha en relation till antalet olycksfall. Det bör alltså fokuseras 

på dessa faktorer för att kunna minska olycksfrekvensen. Ytterligare litteratur 

(Clarke & Ward, 2006) påvisar att ledares agerande kan ha en stor betydelse för 

enskilda medarbetares säkerhetsrelaterade beteenden och att utveckling av 

ledare via t.ex. ledarskapsprogram är en åtgärd för att de ska få bättre kunskaper 

och kunna agera på ett sätt som gynnar medarbetarnas säkerhetsagerande.  
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5 METOD 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder och arbetssätt som använts för att samla 

fakta och analys i form av bl.a. enkäter och Arbetsmiljöverkets webbenkät samt 

varför just denna enkät har valts. 

 

5.1 Inledning 

Arbetet med att genomföra studien har bestått av en teoretisk del i form av 

litteraturstudie som syftat till att få fram fakta som stöd till analysdelen i 

uppsatsen och en praktisk del som inneburit enkätundersökning, genomgång av 

statistik på företaget samt bearbetning av data från enkätundersökning. 

 

5.2 Granskning av företagets statistik över olycksfall och utredningar  

En mycket översiktlig granskning av den tillgängliga statistik och de utredningar 

som finns för olycksfall i arbetet gjordes med syfte att kartlägga 

olycksfrekvensen samt se om det finns något som tyder på brister i 

säkerhetskulturen. 

 

5.3 Enkäter generellt 

Enligt författaren till boken ”Enkäten i praktiken” (Ejlertsson, Göran, 2014) har 

det de senaste årtiondena blivit en betydande minskning av deltagande i enkäter 

och flera enkätundersökningar når inte ens upp till 50% beroende på vilket 

område enkäten gäller. 

Författaren anger också att en mycket viktig faktor för att få ett högre deltagande 

är motivation till att delta. Han menar att motivation och en upplevelse av att det 

är meningsfullt hör ihop. Han anger att det är flera faktorer som påverkar 

respondenternas upplevelse av att det är meningsfullt att besvara en enkät. En 

viktig faktor är att informationsbrevet, enkäten och dess frågor ska vara både 

begripliga och meningsfulla. Dessutom måste de inbjuda till tillit. En 

återkoppling på resultatet kan också gynna ett ökat svarsantal. 

Frågan är om svarsfrekvensen på enkäterna i denna studie visar att motivering 

har stor påverkan på svarsfrekvensen. 
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5.4 NOSCQ-50, grunden till Arbetsmiljöverkets webb-enkät 

NOSCQ-50, The Nordic Safety Climate Questionnaire, är ett frågeformulär med 

50 frågor relaterade till säkerhetsklimat som är framtaget av ett team av nordiska 

forskare inom arbetsmiljöområdet (Kines, et al., 2011). Teamet granskade ett 

flertal befintliga metoder/instrument som finns för att mäta säkerhetsklimat eller 

säkerhetskultur och kom fram till att väldigt få var tillräckligt bra. De 

sammanställde därför 50 frågor inom sju olika områden för att få en bättre 

metod som grundades på fakta. Områdena i formuläret blev: 

“1. Management safety priority, commitment and competence 

2. Management safety empowerment 

3. Management safety justice 

4. Workers’ safety commitment 

5. Workers’ safety priority and risk non-acceptance 

6. Safety communication, learning, and trust in co-worker safety 

competence 

7. Workers’ trust in the efficacy of safety systems” 
Frågorna testades avseende validitet och reabilitet i fyra olika nordiska studier 

på det språk som talades i respektive land. NOSCQ-50 bedömdes vara ett 

tillförlitligt verktyg för att mäta säkerhetsklimatet och hållbart för att förutspå 

säkerhetsmotivation, upplevd säkerhetsnivå samt säkerhetsbeteenden. 

Frågorna anses vara bra både för forskning och praktisk användning för att 

studera säkerhetsklimatet mellan och inom fabrik, industrier och länder. 

Det finns en svensk version framtagen som finns att hämta via webbsidan för 

”Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø” (Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017). 

Dessa frågor är lämpliga att utgå från för att samla in fakta till frågeställningar 

liknande de som denna uppsats handlar om, men då det kan anses vara för 

många frågor och det dessutom är tidskrävande att bearbeta mycket data via 

pappersenkäter har Arbetsmiljöverkets lite kortare webbenkät valts för 

kartläggningen i examensarbetet. 
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5.5 Arbetsmiljöverkets webbenkät avseende säkerhetskultur 

Arbetsmiljöverket anser i sin rapport ”Syna säkerheten på din arbetsplats!”    

(Arbetsmiljöverket, 2012) att en god arbetsmiljö börjar med ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete som behöver kompletteras med en god säkerhetskultur för att 

lyckas. Myndigheten vill därför ge företagen i Sverige högre förståelse och 

kunskaper inom området säkerhetskultur och gav Transportøkonomisk institutt 

(TØI) i Norge i uppdrag att ta fram ett verktyg som gör det enklare att praktiskt 

arbeta med säkerhetskultur. Forskningsledare Torkel Bjørnskau och fil dr. Thor-

Olav Nævestad granskade flertalet olika verktyg och forskningsartiklar avseende 

säkerhetskultur innan de valde NOSCH-50 att utgå ifrån (Arbetsmiljöverket, 

2012).  De utgick från de 50 frågor som finns i NOSCH-50 och kortade ner dem 

till 32 frågor som sedan utformades till ett enkelt webbverktyg 

(Arbetsmiljöverket, u.d.) tillgängligt via Arbetsmiljöverkets hemsida.   

Frågorna i webbenkäten är uppdelade i kategorierna: 

▪ ”Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga” 

▪ ”Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor” 

▪ ”Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor” 

▪ ”Medarbetarnas engagemang i säkerhetsfrågor” 

▪ ”Medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans” 

▪ ”Medarbetarnas upplärning och kommunikation” 

▪ ”Medarbetarnas förtroende för säkerhetssystemets effektivitet” 

Frågor relaterade till ”delaktighet” finns huvudsakligen i kategorin ”Ledningens 

involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor”, men även andra frågor är 

relaterade till delaktighet på något sätt. 

Arbetsmiljöverkets webbenkät är tänkt att användas av företag för att kunna ta 

tempen på företagets säkerhetskultur genom att låta medarbetarna besvara 

frågorna anonymt i webbenkäten. Syftet är att ge företaget indikationer på starka 

och svaga områden samt innebär en egenanalys och förbättringsåtgärder för de 

svaga områdena kompletterat med uppföljning av vilken effekt utförda åtgärder 

har haft. Bl.a. föreslås att diskutera vilka styrkor och svagheter som finns 

avseende säkerhetskulturen på företaget och vilka effekter det får för respektive 

område i enkäten. 

I webb-verktyget kan jämförelse göras med ett branschsnitt men det verkar inte 

vara ett snitt som är relevant att mäta mot då det inte finns en kategori för varje 

bransch och det inte finns info om hur många företag som genomfört enkäten i 

respektive kategori. Enkäten ger inte möjlighet till att bryta ner svaren i olika 

kategorier som t.ex. avdelning, kön, anställningsår eller liknande utan det blir en 

generell helhetssyn som redovisas. Verktyget är, enligt min bedömning, ändå 
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mycket bra då det är enkelt att genomföra en enkät och det föreslås arbetssätt för 

att förbättra vilket möjliggör att ta tempen på säkerhetskulturen och komma 

igång med förbättringar inom företaget utan stor tidsåtgång eller administration. 

I denna studie har Arbetsmiljöverkets webbenkät använts för att dels se vilka 

områden som brister generellt inom företaget samt för att få tillgång till 

förslagen på hur företaget kan arbeta vidare för att förbättra områden som inte 

får så bra resultat. Vissa frågor kan eventuellt ge en liten indikation på om en 

hög olycksfallsfrekvens beror på en ”dålig” säkerhetskultur, men det krävs andra 

metoder för att svara på den frågan. 

 

5.6 Kartläggningens genomförande med Arbetsmiljöverkets enkät 

Kartläggning av statusen på säkerhetskulturen på företaget utfördes med hjälp av 

Arbetsmiljöverkets enkätverktyg avseende säkerhetskultur i modifierad 

pappersversion som även lades in i webb-enkäten. 

 

5.6.1 Enkäten pappersformat 

Arbetsmiljöverkets enkät kan användas som gruppenkät via webben men 

innehåller då inte möjlighet att bryta ner information i t.ex. avdelningar, 

yrkeskategori eller kön eftersom enkäten endast innehåller frågor och 

svarsalternativ. I kartläggningen i denna uppsats genomförs därför enkäten via 

pappersutskrift där det har lagts till information i form av fabrik, avdelning, kön, 

antal yrkesår med arbetet, personalledande funktion för att få möjlighet att 

analysera informationen på flera olika sätt, se Bilaga 2. 

Om svaren visar på att det är stora skillnader i hur personer med olika kön, 

anställningsår eller roll ser på olika områden i enkäten behöver kompletterande 

studier göras för att försöka hitta orsaker till dessa skillnader.  

Kartläggningen genomfördes på följande sätt: 

Stora fabriken 

▪ I den stora fabriken gav den lokala arbetsmiljökoordinatorn en kort 

information till de anställda i deras pausrum i samband med ordinarie rast. 

▪ Försättsbrevet, se Bilaga 1, lades ut tillsammans med ett givet antal 

enkäter, 125 stycken, i pausrummen för att de anställda skulle kunna fylla 

i enkäten vid lämpligt tillfälle. 

▪ Arbetsmiljökoordinatorn gick efter några dagar ut och pratade med 

personalen igen för att påminna om enkäten.  

▪ Alla enkäter samlades in och gavs till mig för bearbetning. 
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Lilla fabriken 

▪ I den lilla fabriken gav platschefen information till de anställda om 

enkäten och dess syfte samt upplät ett kontor som enskild plats för att 

fylla i enkäten för de som ville delta. 

▪ De anställda fick tillgång till kontoret och en tom enkät i ”stafettform”, 

dvs. när en person var klar informerade han/hon en annan person att det 

var ledigt i kontoret tills alla hade fått möjlighet att delta. 

 

5.6.2 Enkäten via webbformuläret 

Enkätsvaren lades även in i Arbetsmiljöverkets enkätverktyg för att få 

verktygets förslag på förbättringsområden för de områden som var 3.0 eller 

mindre, samt de stöddokument som finns tillgängliga för varje 

förbättringsområde beroende på resultatet.  

En nackdel som upptäcktes var att det inte går att lämna blankt eller svara ”vet 

ej” på frågorna i webbformuläret. På grund av detta fick antagna värden anges i 

webbenkäten på vad personen ”kanske skulle ha kunnat svara”. Värdena i 

webbenkäten stämmer därför inte helt överens med de som redovisas i denna 

uppsats i övrigt. Detta bedömdes inte ha så stor effekt på de totala svaren och då 

syftet inte var en djupare analys utan enbart att få fram förslag på 

förbättringsområden och dess tillhörande stöddokument accepterades 

avvikelsen.  

Uppgifterna lades in i webbenkäten på följande sätt: 

1. En gruppenkät skapades via Arbetsmiljöverkets hemsida via funktionen 

”Skapa och skicka ut en enkät” (Arbetsmiljöverket, u.d.) 

2. Alla svar från pappersenkäter från den stora fabriken lades in i 

webbenkäten först 

3. En summering togs ut av svaren, förslag på förbättringsområden samt 

hjälpdokument för att arbeta med dessa förbättringsområden, se Bilaga 4. 

4. Därefter fortsatte inmatningen med svar från den lilla fabriken i samma 

webbenkät 

5. Sist togs en ny summering ut av svaren, förslag på förbättringsområden 

samt hjälpdokument för att arbeta med förbättringsområdena, se Bilaga 5. 
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5.7 Observationer 

I pappersenkäten fanns möjlighet att skriva kommentarer vilka användes för att 

få en känsla för respondenternas åsikter som inte framkom i de frågor som 

besvarades i enkäten, se Bilaga 6.  

 

5.8 Analys 

Analysen har genomförts genom bearbetning av data från enkätsvaren via excel 

och redovisas i diagramformat per frågeområde, se Bilaga 3. 

Alla svar i enkäten kan inte redovisas då det varit mindre än 10 svarande i vissa 

kategorier. I de fall det varit för få svar har de lagts samman eller uteslutits. 

Nedbruten information redovisas därför inte för de olika avdelningarna och för 

typ av befattning samt antal anställningsår redovisas istället i två områden: 0-10 

år och över 10 år. 

De svar på enskilda samt områdesfrågor som har en avvikelse på minst 0,4 har 

särskilt noterats. 

 

5.9 Metoddiskussion 

Då inte alla företag har deltagit i kartläggningen kan inte studien anses vara 

representativt för hela företaget, men de förbättringsförslag som framkommer 

kan ändå införas i företagets systematiska arbetsmiljöarbete. 

Definitioner av säkerhetskultur och säkerhetsklimat är inte helt entydiga och det 

behövs djupare litteraturstudier för att få full förståelse för dessa begrepp, vilket 

inte hinns med i denna studie. 

För att få ännu bättre nivå på kartläggningen i studien hade den behövts 

kompletteras med intervjuer där ett resonemang kring frågan hade kunnat föras 

och respondenten hade möjlighet att ställa frågor om det var oklart med 

frågornas innebörd. Då intervjuer inte gjordes kan det finnas svar i enkäten som 

inte riktigt matchar det frågan syftade till, vilket bland annat visade sig genom 

att några respondenter inte svarat på alla frågor eller lagt till en egen 

svarskolumn med ”vet ej”. Med då studien endast är av översiktlig karaktär 

anses svaren vara tillräckliga. 
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6 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet av en översiktlig granskning av tidigare 

inträffade olyckor och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

på företaget i denna studie samt resultat av den enkätundersökning som utfördes 

på företaget. 

 

6.1 Översiktlig bild av orsaker till olyckor på företaget 

Vid granskning av ett utdrag ur det system företaget använde för att registrera 

och utreda arbetsskador och tillbud fram till slutet av 2016 visar att det ofta 

saknades utredningar för att hitta grundorsaker, det tog stopp vid ”mänskliga 

faktorn” och åtgärder var att informera personalen. Vissa händelser berodde på 

maskiner som inte var säkert utformade eller på truckkörning i trånga lokaler. 

När företaget bytte system för att hantera arbetsmiljöhändelser påbörjades ett 

arbete för att utreda bättre och ta reda på rotorsaker samt öka samverkan med 

skyddsombud och inblandade i händelserna. Det är ännu för tidigt att se någon 

trend i de verkliga bakomliggande orsakerna, men maskinernas konstruktion, 

lokalernas utformning och personalens vilja att göra saker ”snabbt”, dvs ta 

genvägar, bristen i att säga till när allvarliga brister upptäcks samt stress är några 

områden som återkommer ofta. 

 

6.2 Resultat av enkäten i pappersformat 

I kartläggningen som genomfördes på företaget som granskas i denna studie var 

det 100% som deltog i enkäten vid den lilla fabriken och endast 38% i den stora. 

Se info i Tabell 1. 

Tabell 1: Möjliga respondenter samt svarsfrekvens på genomför enkät 

Fabrik Möjliga respondenter Respondenter Svarsfrekvens 

Stora 125 48 38,4% 

Lilla 19 19 100% 

Totalt 144 67 46,5% 

 

En orsak till den höga respektive låga svarsfrekvensen skulle kanske kunna 

härledas till ”motivation” eftersom platschefen själv i den lilla fabriken 

informerade och motiverade de anställda att delta, medan det vid den stora 

fabriken inte gavs information av någon chef utan av en lokal arbetsmiljö-

koordinator.  

 



Sida 39 av 72 

6.2.1 Svarsresultat för hela företaget  

Svarsresultatens snitt som helhet, på en 4-gradig skala, blev 3,1 för hela 

företaget oavsett kategori, se Tabell 2. Den största skillnaden i jämförelser 

mellan olika kategorier var den mellan den stora och lilla fabriken där det skilde 

0,6 i svarsresultatet.  

Tabell 2: Svarsresultat på genomförd enkät i en 4-gradig skala 

Alla svar Stora 

fabriken 

Lilla 

fabriken 

Män Kvinnor 0-10 

anst.år 

Över 10 

anst.år 

3,1 2,8 3,4 3,1 3,2 3,0 3,2 

 

Svaren nedbrutet på varje fråga och delområde redovisas i Bilaga 3. 

De svar där det skiljer minst 0,4 i svarsresultatet kan vara värda att fundera mer 

på i framtiden för företaget. 

Det område som fick det högsta snittet var området ”Medarbetarnas förtroende 

för säkerhetssystemets effektivitet” där hela företagets samlade svarsbild blev 

3,5.  

Respondenterna fick möjlighet att skriva egna kommentarer när de besvarade 

enkäten, se Bilaga 6, vilket några få gjorde. I den lilla fabriken var det endast ett 

svar som inte analyseras vidare eftersom det endast påpekade hur respondenten 

resonerat, inte kommentarer på själva frågorna. Det var variation på de få 

kommentarerna som kom in, men svaren tyder på att det finns behov av 

förbättringar inom bl.a. engagemang och delaktighet. Kommentarer från den 

stora fabriken handlade bl.a. om att det är stor variation i hur personer i 

arbetsledande ställning arbetar med säkerhet inom företaget, en del arbetar hårt 

med frågorna medan vissa inte engagerar sig och i vissa fall till och med 

prioriterar att skydda sig själva när något händer. Produktionen verkar gå före 

säkerheten när det verkligen gäller, även om det ”på pappret” ser ut att vara ett 

bra säkerhetsarbete och att säkerheten har prio 1. Tyvärr tyder kommentarerna 

också på att det förekommer att företaget/ledningen lägger allt ansvar på 

medarbetarna och anklagar personer och försöker hitta någon skyldig vid 

olyckor samt att maskiner byggs om, kopplas förbi etc. 
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6.2.2 Kategorin "Män och Kvinnor"  

Kategorin "Män och Kvinnor" hade fem frågor där det var en skillnad på mellan 

0,4-0,5. I alla dessa frågor var det kvinnorna som ansåg det var mer 

överensstämmande än vad männen gjorde. Frågorna som kvinnor ansåg mer 

överensstämmande än männen berörde förtroende för ledningen, delaktighet i 

beslut, rättvis behandling vid olyckor, skyddsombudens roll samt skyddsronders 

betydelse. 

Eftersom det generellt sett inte var någon större skillnad i hur män och kvinnor 

svarat på enkätfrågorna och då det inte funnits något i den litteratur som 

studerats som tyder på att det finns stora skillnader mellan könen har resultatet 

inte analyserats vidare. 

En anledning till att det inte funnits några större skillnader kanske skulle kunna 

bero på att de kvinnor som arbetar på en mansdominerad arbetsplats har lärt sig 

att tänka och agera som männen, men det går inte att fastställa i denna studie.  

 

6.2.3 Kategorin "Anställningsår 0-10 år och >10 år"  

Kategorin "Anställningsår 0-10 år och >10 år" hade endast en fråga där det var 

stor skillnad (skillnad på 0,5) vilken handlade om rädsla för negativa 

konsekvenser vid rapportering av tillbud och olyckor. Det var de som arbetat 

längst i företaget som hade störst förtroende för att inte få negativa konsekvenser 

om de rapporterar händelser. 

Eftersom svaren varit för få i de olika ålderskategorier som fanns i enkäten och 

därför samlats ihop i två större kategorier som båda innebär lång anställningstid 

blir resultatet inte användbart för vidare analys. 

Den skillnad som fanns i de två kategorier som svaren grupperats inom var inte 

stor vilket skulle kunna härledas till att personal inom samma avdelning får 

liknande uppfattning som deras kollegor. 

 

6.2.4 Kategorin "Stora fabriken och Lilla fabriken"  

Kategorin "Stora fabriken och Lilla fabriken" visade på en stor skillnad då hela 

23 av de 32 frågorna hade skillnader på 0,4-1,2 i svarsresultatet mellan 

fabrikerna. 

Störst skillnader var det inom frågor som berör ”Ledningens säkerhets-

engagemang och säkerhetsförmåga” där det var skillnader inom alla fem 

frågorna på mellan 0,8-1,2. I samtliga fall ansåg den lilla fabriken att det stämde 

mer än vad den stora gjorde.   
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Ytterligare områden med stora skillnader, mellan 0,8-1,0, berörde områdena 

”Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor” och ”Ledningens 

rättvisa i säkerhetsfrågor”. Även här ansåg den lilla fabriken att det stämde mer 

än vad den stora gjorde i samtliga frågor.   

Ett område till hade stora skillnader på varje fråga, nämligen det om 

”Medarbetarnas upplärning och kommunikation” där det var skillnader mellan 

0,4-0,7. Samma sak här att den lilla fabriken ansåg att det stämde mer än vad 

den stora gjorde i samtliga frågor.   

De två kvarvarande frågorna där det var stora skillnader följde samma mönster 

som tidigare genom att den lilla fabriken bedömde att det stämde mer än vad den 

stora fabriken gjorde. Skillnaderna var 0,4 i svarsresultatet på bägge frågorna 

som var ”Vi som arbetar här tar itu med risker som upptäcks” och ”Vi som 

arbetar här överträder aldrig säkerhetsregler för att få arbetet klart i tid”. 

 

6.3 Resultat av enkäten i webbformuläret 

Webbenkätens funktion visar förbättringsförslag för de områden där snittet på 

svaren blir 3,0 eller under. 

Resultatet av svaren från det stora företaget, se Bilaga 4, visade 

förbättringsbehov inom fem av de sju områdena: 

▪ ”Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga” 

▪ ”Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor” 

▪ ”Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor” 

▪ ”Medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans” 

▪ ”Medarbetarnas upplärning och kommunikation” 

Ett exempel på de hjälpdokument som föreslogs till dessa områden återfinns i 

Bilaga 7 

När alla svaren för hela företaget lagts in, se Bilaga 5, minskades områdena med 

förbättringsbehov till fyra av de sju områdena: 

▪ ”Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga” 

▪ ”Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor” 

▪ ”Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor” 

▪ ”Medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans” 
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7 ANALYS AV RESULTAT, DISKUSSION SAMT FÖRSLAG PÅ 

DEFINITION OCH LÄMPLIGT ARBETSSÄTT 

I detta kapitel diskuteras de resultat som framkommit i denna studie och den 

teori som beskrivits inom området för uppsatsen. Med denna info som bakgrund 

har det beskrivits förslag på hur företaget kan arbeta för att förbättra 

säkerhetskulturen. 

 

7.1 Hur definieras säkerhetskultur och säkerhetsklimat och är det någon 

skillnad mellan de bägge begreppen? 

I litteraturen finns en uppsjö av definitioner på säkerhetskultur vilket bl.a. 

Rollenhagen beskriver i sin bok (Rollenhagen, 2005). Eftersom det inom 

litteraturen finns så många varianter är det omöjligt att säga vilket begrepp som 

är ”mest rätt” och om det är stor skillnad på begreppen. Det kan därför också 

antas att det inte är till någon större nytta att försöka sig på en egen definition för 

det företag denna studie berör. Arbetsmiljöverkets definition verkar vara den 

definition som är mest lämplig för det företag studien utförts vid eftersom det är 

den svenska tillsynsmyndighetens definition, den behöver inte översättas då den 

ursprungligen är på svenska och den vänder sig tydligt mot både chefer och 

anställda. Definitionen lyder (Arbetsmiljöverket, 2016): 

”Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och 

uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till 

säkerhet och arbetsmiljö.” 

 

7.2 Hur påverkas säkerhetskulturen av personalens delaktighet?  

Resultatet av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

samt svaren på enkäten i denna studie visar på att företaget behöver bli bättre på 

att göra medarbetarna delaktiga. I enkätens samlade svar för båda fabrikerna 

fanns området ”Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor” 

med som ett förbättringsområde då det blev ett snitt på 3 i en 4-gradig skala. 

Även vid granskning av de olyckor som inträffat tidigare finns tecken som tyder 

på att delaktighet behöver förbättras i och med att det inte gjordes några 

grundorsaksanalyser tillsammans med personalen.  

Eftersom det i litteraturen verkar finnas ett samband mellan ”delaktighet – 

säkerhetskultur – minskad olycksfallsfrekvens” så bedöms delaktighet vara en 

viktig faktor för att förbättra säkerhetskulturen och därmed sänka 

olycksfallsfrekvensen.  

Som beskrivits tidigare så är delaktighet en mycket viktig faktor i ett väl 

fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, i alla typer av förändringar samt i 
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säkerhetskulturen. Utan delaktighet förankras t.ex. inte beslut, de ”bästa” 

lösningarna kanske inte kommer fram, kunskaper brister etc. vilket ger sämre 

förutsättningar för att lyckas uppnå det som avses. 

 

7.3 Finns det skillnader i hur stora och små fabriker i det kartlagda 

företaget ser på säkerhetskultur? 

Tyvärr har studien i denna uppsats inte gett någon bra förklaring till varför det 

har inträffat olyckor av mer allvarlig karaktär i de små fabrikerna när det 

inträffar fler olyckor totalt sett i de stora fabrikerna. I de båda fabriker som 

jämfördes i studien pekar allt på att säkerhetskulturen är bättre i den lilla 

fabriken och ändå har det skett en olycka med mycket allvarligare utgång än i 

den stora fabriken. Djupare analys krävs för att hitta svar på denna fråga. 

 

7.4 Hur kan säkerhetskulturen förbättras? 

Eftersom säkerhetskultur, oavsett vilken definition om används, i grova drag 

handlar om aktiviteter och agerande för att undvika olyckor har den stor 

betydelse för arbetsmiljöarbetet i en organisation. Om inte säkerhetskulturen är 

bra är troligen inte arbetsmiljöarbetet heller bra. De går hand i hand eftersom 

säkerhetskultur kan anses hänga ihop med individers värderingar, attityder, 

kunskaper och beteende samt organisationens olika arrangemang för att arbeta 

med säkerhet.  

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningar har alla till uppgift att 

förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatserna genom sitt regelverk 

och kan därmed utgöra en stomme till de arrangemang organisationen behöver 

för att arbeta med dessa frågor. Finns det bra arrangemang i form av rutiner, 

processer samt roller/funktioner som arbetar med arbetsmiljöfrågor finns det 

grundläggande förutsättningar för att börja jobba med säkerhetskulturen. Dessa 

arrangemang behöver kompletteras med en ökad delaktighet, vilket också anges 

i lagkrav, samt ett tydligt engagemang från ledningens sida.  

Med andra ord indikerar en god säkerhetskultur på ett bra systematiskt 

arbetsmiljöarbete vilket troligen leder till minskat antal olyckor och minskad 

ohälsa på arbetsplatsen. 
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7.4.1 Effektiva arbetssätt för att förbättra säkerhetskultur 

Litteraturstudien har lett fram till att det är beteenden hos ledningen som är mest 

kritiskt för att förändra säkerhetskulturen inom en organisation och att 

observationer av beteenden därför har störst effekt om de görs av chefers 

beteenden.  

Företaget där denna studie utförts behöver även satsa på att öka personalens 

rapportering av risker i verksamheten, förbättra utredningar av inträffade 

händelser för att hitta grundorsaker och därmed lära sig av händelserna samt se 

till att det inte fokuseras på att hitta ”syndabockar” när något gått del om det ska 

finnas möjligheter till att förbättra säkerhetskulturen och därmed minska 

olycksfallsfrekvensen.  

 

7.4.2 Förslag på aktiviteter för att förbättra säkerhetskulturen 

Aktiviteter som föreslås för det företag studien avser innebär först att 

implementera Arbetsmiljöverkets definition av säkerhetskultur genom att 

definitionen först förklaras och godkännes av ledningen tillsammans med 

skyddsombudsorganisationen, därefter sprids i organisationen via olika 

befintliga informationskanaler samt via utbildningar.  

Därefter föreslås följande aktiviteter för att förbättra säkerhetskulturen och 

därmed troligen minska olycksfallsfrekvensen. Aktiviteter i prioritetsordning: 

1. Tydliggör mandat för personal i arbetsmiljöavdelningen för att säkerställa 

att säkerhet är ”nummer ett” i praktiken. 

2. Se till att inte enbart skyddsombud är med vid t.ex. riskbedömningar utan 

även åtminstone någon/några fler av den berörda personalen deltar.  

3. Skapa arbetsgrupper för att arbeta med förbättringsområdena enligt 

Arbetsmiljöverkets rekommendationer till de svaga områden som 

framkommit i webb-enkäten.  

4. Se över rutiner, processer m.m. för att ha något att jobba efter. 

5. Skapa utbildningsprogram för chefer och skyddsombud tillsammans för 

att ge förståelse till säkerhetskultur, ledarskapets och delaktighetens 

betydelse för att förbättra säkerhetskultur etc. 

6. Ta fram mer proaktiva mål avseende arbetsmiljö/säkerhet som t.ex. antal 

rapporterade risker/tillbud, genomförda utbildningar/riskbedömningar, 

/skyddsronder eller kanske antal genomförda åtgärder inom en viss tid 

som komplement till de reaktiva mål som redan finns i form av 

olycksfallsfrekvens. 
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7. Informera målen och uppföljning av dem via de informationskanaler som 

finns för att ökadelaktigheten. 

8. Inför t.ex. SBO:er, dvs säkerhetsobservationer, avseende chefer, 

teamledare och samordnare för att granska hur de agerar och ha en dialog 

för att ”korrigera” eventuella felaktiga beteenden. Dessa SBO:er skulle 

arbetsmiljöavdelningen och de lokala arbetsmiljökoordinatorerna kunna 

utföra tillsammans med personer ur ledningsgruppen för att skapa ett 

lärande i organisationen. 

När detta är infört behöver fler aktiviteter säkert tas fram, men det överlåts åt 

företaget att besluta om när ovanstående förslag har diskuterats och 

förhoppningsvis genomförts och utvärderats. Förslag på ytterligare aktiviteter 

kan t.ex. vara att jobba i grupper med de frågeställningar som finns i de 

hjälpdokument som föreslogs i webb-enkäten, se Bilaga 7 

Fokus bör läggas på de frågor som hade sämst resultat nämligen ”Ledningens 

säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga”, ”Ledningens involvering av 

medarbetarna i säkerhetsfrågor” samt ”Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor”.  
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8 SLUTSATSER 

I detta kapitel beskrivs en kort sammanfattning av de slutsatser och 

rekommendationer som framkommit i studien. 

 

Begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat saknar entydiga definitioner 

vilket gör det svårt att hitta ”den sanna” definitionen. Det är därmed också svårt 

att avgöra vilka definitiva skillnader det är mellan begreppen.  

Litteraturstudier har visat att det finns ett tydligt samband mellan delaktighet, 

säkerhetskultur och olycksfallsfrekvens samt att det är av största vikt att 

ledningen prioriterar säkerheten på alla nivåer för att kunna förbättra 

säkerhetskulturen. Det finns också beskrivet att det bör läggas mer fokus på 

ledares beteende än på personalens för att snabbare förbättra säkerhetskulturen. 

Resultatet av studien visade på att den lilla fabriken har en bättre säkerhetskultur 

och de var mer motiverade att besvara enkäten än den stora fabriken. Vad detta 

beror på och varför det har inträffat olyckor av allvarligare art på den lilla 

fabriken har inte denna studie kunnat få fram. 

Arbetsmiljöverkets webb-enkät som användes i denna studie för att ta tempen på 

säkerhetskulturen inom företaget anses vara ett bra verktyg för att få en 

översiktlig bild eftersom det har väl beprövade frågeställningar, är enkelt att 

använda och minimerar administration jämfört med egna enkäter. Däremot görs 

bedömningen att det är mindre lämpligt i de fall det finns behov av att bryta ner 

informationen för att t.ex. titta på enskilda avdelningar eller kategorier eftersom 

det inte finns förutsättningar för detta i webb-enkäten. Verktyget föreslår 

arbetssätt för att förbättra de områden som får ett sämre resultat vilka går ut på 

att först skriva ner vilken nuvarande praxis företaget har för de frågeställningar 

som återfinns inom förbättringsområdet, därefter beskriva vilka konsekvenser 

denna praxis har för säkerheten samt troliga orsaker till denna praxis för att till 

sist ta fram åtgärder för att förändra praxisen och besluta om uppföljning. Det 

kräver en hel del resurser för att arbeta med förändringarna på detta sätt men 

troligen kommer det att synas förbättringar på relativ kort sikt inom både 

säkerhetskulturen och arbetsmiljön generellt. Då det är snabbt och enkelt att 

genomföra enkäten är det smidigt att göra uppföljningar för att se om 

förbättringsaktiviteter haft avsedd effekt. För bästa resultat behövs troligen 

enkäten utföras på hela företaget och följas upp med kvalitativa intervjuer som 

omfattar personal från olika delar av företaget.  

Resultatet på kartläggningen samt den info som framkommit vid tidigare 

genomförda kartläggningar på företaget visar ett generellt behov av en 

kulturförändring och ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket inte är så 

förvånande då det är en hög olycksfallsfrekvens inom företaget. 
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Både litteratur och resultat i denna studie visar på liknande viktiga faktorer för 

att förbättra säkerhetskulturen och därmed minska olycksfallsfrekvensen, t.ex: 

▪ Ledningens kunskaper, engagemang och prioritering 

▪ Medarbetarnas kunskaper och engagemang 

▪ Hur stora risker som anses acceptabla 

▪ Vilka mandat en arbetsmiljöorganisation har 

▪ Hur resurser prioriteras 

▪ Hur delaktighet skapas och möjliggörs 

▪ Hur rättvis organisationen är 

▪ Kommunikation och information 

▪ Lärande av tidigare inträffade händelser 

Enkäter generellt ställer stora krav på planering och förutsättningar för att det 

verkligen ska bli maximal utdelning och därmed vara till så stor nytta som det är 

tänkt. Om enkäter genomförs utan bra planering och bra förutsättningar blir 

resultatet kanske inte tillräckligt användbart, vilket kan leda till att det inte blir 

några åtgärder och respondenterna därmed känner sig ”lurade”. Skulle det 

inträffa är det troligen svårare att få personalens engagemang vid eventuella nya 

enkäter. Bra planering, tydlig information, motivering samt återkoppling är 

viktiga faktorer att beakta vid enkäter.  
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BILAGA 1 

Följebrev till enkät om Säkerhetskultur 

Hej, 

Mitt namn är Paula Petersons. Jag är anställd som arbetsmiljöingenjör på XX, med 

placeringsort i XX, men supporterar hela XX i arbetsmiljöfrågor. Dessutom studerar jag vid 

KTH på ”Magisterprogram: Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling”.  

I denna utbildning ingår ett examensarbete, som jag har valt att göra inom XX, med hjälp av 

en enkät. Examensarbetet är tänkt att belysa ”Säkerhetskulturens påverkan på 

olycksfallsfrekvensen” samt ta fram lämpliga aktiviteter för att förbättra säkerhetskulturen 

och det systematiska arbetsmiljöarbetet om det finns behov av det. Frågorna i enkäten är från 

Arbetsmiljöverkets enkätverktyg om säkerhetskultur. Säkerhetskultur kan definieras på många 

sätt. Arbetsmiljöverkets definition är: 

”Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar 

och uppfattningar som chefer och anställda har om för-

hållandet till säkerhet och arbetsmiljö.” 

För att få bra data till examensarbetet och ”ta tempen” på vår säkerhetskultur skulle jag 

behöva din hjälp med att besvara frågorna i denna enkät. Dina erfarenheter är avgörande för 

att bidra till en bra uppsats som också kan bidra till att förbättra arbetsmiljön inom XX. Jag är 

intresserad av dina personliga erfarenheter.  Dina svar är anonyma. Det är bara jag som har 

tillgång till svaren och det är jag som bearbetar dem. Om grupperingar i min analys har 

mindre än 10 personer kommer jag slå ihop flera mindre små grupperingar till en större för att 

garantera anonymiteten. 

När svaren har summerats kommer de ifyllda pappersdokumenten att kastas. De summerade 

och grupperade svaren kommer sparas på en gemensam serverarea inom XX, ”XX”, där de 

sparas under många år. 

Resultat av enkätsvaren kommer att redovisas när examensarbetet är färdigt och godkänt, 

troligen blir det först efter semestern. Men de som önskar få en kortare presentation av enbart 

enkätsvaren är välkomna att kontakta mig tidigare. 

Din chef, teamledare eller samordnare samlar in svaren och lämnar vidare 

pappersdokumenten. 

Jag skulle uppskatta om du vill ta dig tid för att besvara enkäten och därmed hjälpa till att 

hitta förbättringsområden vi kan arbeta vidare med för att förbättra vår säkerhetskultur och 

vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta om du inte längre vill delta. 

Sista svarsdag är torsdag 30/3-17. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Paula Petersons 
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BILAGA 2 

Enkät om Säkerhetskultur (Frågor enligt Arbetsmiljöverkets webb-enkät ) 

Grunduppgifter: 

Kön: Man  Kvinna     

Ort/Avdelning:   

Anställningstid: 0-1 år  2-5 år  6-10 år  11-20 år  Över 21 år  

Är du chef, team-/produktionsledare eller samordnare? Ja  Nej  

 

 

 

Besvara frågorna genom att kryssa i den cirkel du tycker stämmer mest överens med 

vad du anser om respektive fråga. 

Svarsalternativen är: 

”Stämmer inte alls”, ”Stämmer ganska dåligt”, ”Stämmer ganska väl”, ”Stämmer helt” 

Om du tvekar mellan två alternativ väljer du det alternativ du mest lutar åt. 
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Finns det något övrigt du vill tillägga är du välkommen att skriva några rader: 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................. 
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BILAGA 3 

Svarsresultat av Arbetsmiljöverkets webb-enkät  

 

 

"Ledningen uppmuntrar
medarbetarna här att

arbeta enligt
säkerhetsreglerna - även

när tidsschemat är
pressat"

"Ledningen ser till att alla
får den nödvändiga
informationen om

säkerhet"

"Ledningen sätter
säkerhet framför

produktion"

"Vi som arbetar här har
förtroende för ledningens

förmåga att hantera
säkerhet"

"Ledningen ser till att
säkerhetsproblem som

upptäcks vid inspektioner
korrigeras omedelbart"

Summering av kategorin
"Ledningens

säkerhetsengagemang
och säkerhetsförmåga"

"Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga"

Män 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,9

Kvinnor 3,2 3,3 3,2 3,2 2,8 3,1

0-10 år 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,9

> 10 år 3,2 3,2 3,1 2,9 2,7 3,0

Stora fabriken 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4

Lilla fabriken 3,7 3,7 3,6 3,3 3,2 3,5

Sum alla svar 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 3,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

M
ed

el
 (

1
-4

)

Svar på enkätens frågor avseende:
"Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga"

(svarsalternativ mellan 1-4)
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"Ledningen försöker
utforma säkerhetsrutiner
som är meningsfulla och
som verkligen fungerar"

"Ledningen ser till att
varje medarbetare kan

påverka säkerheten i sitt
arbete"

"Ledningen uppmuntrar
medarbetarna här att

delta i beslut som
påverkar deras säkerhet"

"Ledningen eftersträvar
att alla på arbetsplatsen
ska ha hög kompetens

om säkerhet och risker"

"Ledningen gör
medarbetarna här

delaktiga i beslut som rör
säkerhet"

Summering av kategorin
"Ledningens involvering

av medarbetarna i
säkerhetsfrågor"

"Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor"

Män 2,9 2,9 2,9 3,0 2,7 2,9

Kvinnor 3,3 3,0 2,9 3,3 3,1 3,1

0-10 år 2,9 3,0 2,8 3,1 2,6 2,9

> 10 år 3,1 2,9 3,0 3,1 2,9 3,0

Stora fabriken 2,6 2,5 2,4 2,6 2,3 2,5

Lilla fabriken 3,4 3,4 3,4 3,6 3,2 3,4

Sum alla svar 3,0 3,0 2,9 3,1 2,8 3,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

M
ed

el
 (

1
-4

)
Svar på enkätens frågor avseende:

"Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor"
(svarsalternativ mellan 1-4)
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"Ledningen samlar in
tillförlitlig information vid

utredning av olyckor"

"Medarbetarna här är
aldrig rädda för negativa

konsekvenser från
ledningen när de

rapporterar olyckor och
tillbud"

"Ledningen lyssnar noga
på alla som har varit

inblandade i en
olyckshändelse"

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

"Ledningen behandlar
medarbetare som är

inblandade i en olycka
här rättvist"

Summering av kategorin
"Ledningens rättvisa i

säkerhetsfrågor"

"Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor"

Män 3,3 3,0 3,3 3,1 3,1 3,2

Kvinnor 3,5 3,0 3,5 3,1 3,5 3,3

0-10 år 3,3 2,7 3,2 3,2 3,1 3,1

> 10 år 3,4 3,2 3,4 3,1 3,3 3,3

Stora fabriken 2,9 2,6 2,9 2,6 2,7 2,8

Lilla fabriken 3,8 3,4 3,8 3,7 3,7 3,7

Sum alla svar 3,4 3,0 3,4 3,1 3,2 3,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

M
ed

el
 (

1
-4

)
Svar på enkätens frågor avseende:

"Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor"
(svarsalternativ mellan 1-4)
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"Vi som arbetar här
anstränger oss verkligen

tillsammans för att uppnå en
hög säkerhetsnivå"

"Vi som arbetar här tar
gemensamt ansvar för att det
alltid är ordning och reda på

arbetsplatsen"

"Vi som arbetar här tar itu
med risker som upptäcks"

"Vi som arbetar här hjälper
varandra att arbeta säkert"

Summering av kategorin
"Medarbetarnas engagemang

i säkerhetsfrågor"

Män 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1

Kvinnor 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3

0-10 år 3,2 3,3 3,1 3,0 3,1

> 10 år 3,3 3,1 3,3 3,2 3,2

Stora fabriken 3,2 3,0 3,1 3,0 3,1

Lilla fabriken 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4

Sum alla svar 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

M
ed

el
 (

1
-4

)
Svar på enkätens frågor avseende:

"Medarbetarnas engagemang i säkerhetsfrågor"
(svarsalternativ mellan 1-4)
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"Vi som arbetar här överträder aldrig
säkerhetsregler för att få arbetet klart

i tid"

"Vi som arbetar här accepterar aldrig
risktagande ens när tidsschemat är

pressat"

"Vi som arbetar här accepterar aldrig
att våra arbetskamrater tar risker i

arbetet"

Summering av kategorin
"Medarbetarnas prioritering av

säkerhet och grad av riskacceptans"

Män 2,6 2,6 2,9 2,9

Kvinnor 2,6 2,7 3,1 3,0

0-10 år 2,4 2,4 2,8 2,8

> 10 år 2,7 2,7 3,1 3,0

Stora fabriken 2,4 2,4 2,8 2,6

Lilla fabriken 2,8 2,8 3,2 3,1

Sum alla svar 2,6 2,6 3,0 2,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

M
ed

el
 (

1
-4

)
Svar på enkätens frågor avseende:

"Medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans"
(svarsalternativ mellan 1-4)
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"Vi som arbetar här
försöker hitta en

lösning om någon
påpekar ett

säkerhetsproblem"

"Vi som arbetar här
har stort förtroende

för varandras
förmåga att
säkerställa

säkerheten"

"Vi som abetar här lär
av våra erfarenheter

för att förebygga
olyckor"

"Vi som arbetar här
tar varandras

synpunkter och
förslag rörande

säkerhet på allvar"

"Vi som arbetar här
talar ofta om

säkerhet"

"Vi som arbetar här
kan tala fritt och

öppet om säkerhet"

Summering av
kategorin

"Medarbetarnas
upplärning och

kommunikation"

Män 3,3 3,1 3,5 3,2 2,7 3,4 3,2

Kvinnor 3,3 3,0 3,4 3,2 3,0 3,3 3,2

0-10 år 3,3 3,1 3,5 3,1 2,6 3,3 3,1

> 10 år 3,3 3,1 3,5 3,2 2,9 3,4 3,2

Stora fabriken 3,0 2,9 3,3 3,0 2,5 3,0 3,0

Lilla fabriken 3,6 3,3 3,7 3,4 2,9 3,7 3,4

Sum alla svar 3,3 3,1 3,5 3,2 2,7 3,4 3,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

M
ed

el
 (

1
-4

)
Svar på enkätens frågor avseende:

"Medarbetarnas upplärning och kommunikation"
(svarsalternativ mellan 1-4)
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"Vi som arbetar här anser att
ett bra skyddsombud spelar
viktig roll för att förebygga

olyckor"

"Vi som arbetar här anser att
säkerhetsutbildning är bra för

att förebygga olyckor"

"Vi som arbetar här anser att
skyddsronder hjälper till att
upptäcka allvarliga risker"

"Vi som arbetar här anser det
viktigt att det finns tydliga mål

för säkerheten"

Summering av kategorin
"Medarbetarnas förtroende

för säkerhetssystemets
effektivitet"

Män 3,3 3,6 3,3 3,5 3,4

Kvinnor 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7

0-10 år 3,5 3,7 3,4 3,5 3,5

> 10 år 3,4 3,6 3,4 3,7 3,5

Stora fabriken 3,4 3,5 3,2 3,5 3,4

Lilla fabriken 3,5 3,8 3,6 3,7 3,6

Sum alla svar 3,4 3,6 3,4 3,6 3,5

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

M
ed

el
 (

1
-4

)
Svar på enkätens frågor avseende:

"Medarbetarnas förtroende för säkerhetssystemets effektivitet"
(svarsalternativ mellan 1-4)
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Summering av alla kategoriers frågor avseende säkerhetskultur

Män 3,1

Kvinnor 3,2

0-10 år 3,0

> 10 år 3,2

Stora fabriken 2,8

Lilla fabriken 3,4

Sum alla svar 3,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

M
ed

el
 (

1
-4

)
Svar på enkätens alla frågor totalt sett

(svarsalternativ mellan 1-4)
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BILAGA 4 

Svarsresultat, avseende stora fabriken, i Arbetsmiljöverkets webbenkät 

Delmoment med enbart stora fabriken inlagt med några antagna värden då det 

saknades vissa svar i enkäterna och det måste anges ett svar i webbenkäten. 

En summering av svaren samt redovisning av de områden som behöver 

förbättras visas. Dessutom finns stöddokument som beskriver lämplig metod att 

arbeta med det som behöver förbättras. 

 

Sammanställning av svar 

Här finns även ett jämförelsetal med ett branschsnitt (vald bransch: Tillverkningsindustri) 
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Sammanställning av områden som behöver förbättras enligt enkätsvaren 
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BILAGA 5 

Svarsresultat, avseende båda fabrikerna, i Arbetsmiljöverkets webbenkät 

Både stora och lilla fabriken inlagt (med några antagna värden då det saknades 

vissa svar i enkäterna och det måste anges ett svar i webbenkäten, därav 3,0 i 

webb-versionen istället för 3,1 som snitt). 

 

 

Sammanställning av områden som behöver förbättras enligt enkätsvaren 
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BILAGA 6 

Kommentarer som skrivits på enkäten 

 

Stora fabriken 

• De flesta i ledningen jobbar hårt för att höja säkerheten. För vissa andra är 

det dock viktigast att skydda sig själva när det kommer till att ta ansvar. 

• Olyckor händer och då skall inte företaget eller ledn. anklaga någon. 

• Jag vet inte vad ledningen gör eller inte gör. Därför borde det finnas en 

kolumn till med ”vet ej”. 

• På papper är vi duktiga på säkerhet men inte i verkligheten. 

• Jag jobba inte med maskiner. 

• Lycka till. 

• Har sett att maskiner har blivit ombyggda, omkopplade, ut o 

förbikopplade. 

• Definitivt inte. Produktion går först. 

• Lägger allt ansvar på arbetarna. Det första man gör när en olycka inträffar 

är att ta reda på vem som är skyldig/ ansvarig! 

• Nu har det blivit bättre fokus på säkerheten efter två tråkiga olyckor. 

• Tillbud funkar dåligt på en avd. Teamledaren visar inget intresse till 

skyddsombuden att skriva tillbud i LIA. 

 

Lilla fabriken 

• Nu efter olyckan i XX har det blivit annorlunda men svaren är från innan 

olyckan skedde. 

 

 

  



Sida 69 av 72 

BILAGA 7 

Arbetsmiljöverkets stöddokument i webb-enkät en för förbättringsområden 

När webb-enkät en genomförs kommer det fram stöddokument som går att ladda 

ner för de områden som behöver förbättras. Dokumenten är endast åtkomliga via 

den enkät som har skapats och för de områden som behöver förbättras. För att ge 

en bild av hur dessa stöddokument ser ut redovisas ett område nedan, nämligen 

”Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga”. 
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