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Sammanfattning 

Forskning visar att traditionella rotorsaksanalyser har begränsningar när det gäller att 

utreda händelser i komplexa system. För de komplexa system som utgör dagens 

moderna arbetsliv krävs att analyser sker på en övergripande systemnivå, 

organisationsnivå, där till exempel tekniska, organisatoriska och sociala faktorer som 

påverkar arbetssystemet beaktas.  

I takt med att rapporteringen av händelser och tillbud ökar blir mängden rapporter 

att hantera allt större, det krävs tekniska system och hjälpmedel för att bearbeta 

data. Är Informationssystem om Arbetsmiljö (IA) ett ärendehanteringssystem för att 

hantera enstaka ärenden eller går det att upptäcka trender och använda systemet 

förebyggande på en övergripande organisationsnivå i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet?  

Syftet med studien var att visa om användningen av ett incidentrapporteringssystem 

ger ett företag möjlighet att analysera arbetsmiljöbrister ur ett systemperspektiv och 

på så sätt öka kunskapen om risker inom företaget.  

En kvalitativ fallstudie utfördes, på ett verkstadsföretag, med en abduktiv ansats med 

växling mellan empiri och teoretisk reflektion. Studien bygger på såväl data från IA-

systemet som underlag från intervjuer av händelseansvariga på det studerade 

företaget samt en litteraturstudie. 

Analysen visar att IA-systemet stödjer analys ur ett Människa-Teknik-Organisation-

perspektiv (MTO-perspektiv) men saknar en strikt taxonomi kopplad till förståelsen 

av bakomliggande orsaker till händelser. Det saknas stöd för att på ett tillförlitligt sätt 

analysera händelser på en övergripande system- eller organisationsnivå. 

Inkonsekvent kategorisering av incidentrapporter försvårar effektivt utnyttjande av 

incidentrapporteringssystem och utvärdering av analyser påverkas negativt. Ett 

alternativ skulle kunna vara att utöka IA-systemet med en textanalysdel som kan 

hantera fritext i databasen och söka efter nyckelord. Genom att kombinera 

fritextanalys med taxonomi kan trender påvisas ur en stor mängd data. 

Nyckelord: Rapporteringssystem, incidenthantering, IA-systemet, analysmetod, 

systematiskt arbetsmiljöarbete, tillverkningsindustrin, MTO 
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Abstract 

Research reveals traditional root cause analysis to have limitations when used to 

analyse incidents in complex systems. For complex systems like modern work life 

environment analysis is required to be carried out on overall system level, 

organisational level, where technical, organizational and social factors impacting the 

system of work are considered. 

As reporting of incidents and near misses are increasing, the corresponding number 

of reports to be handled are larger, which requires the assistance of technical 

systems in order to handle all data. Is Occupational Health and Safety Information 

System (IA-system) an incident reporting system just for single incidents or will it 

facilitate detection of trends to use the system for preventive actions on a higher 

organizational level to support systematic work environment management?  

The purpose of the study was to show whether the use of an incident reporting 

system gives a company the opportunity to analyse work environment deficiencies 

from a system perspective and thus increase knowledge about risks within the 

company.  

A qualitative case study was carried out, at a manufacturing company, with an 

abductive approach supported by switching between empirical and theoretical 

reflection. The study is based on data from the IA-system and interviews from people 

responsible for handling issues at the studied company as well as a literature study. 

The analysis shows that the IA-system supports analysis from a Human-Technology-

Organization (HTO) perspective, but lacks a strict taxonomy linked to the 

understanding of underlying causes of incidents. There is no support to reliably 

analyses of incident at an overall system or organization level. Inconsistent 

categorization of incident reports makes effective use of incident reporting systems 

difficult and evaluation of analyses is adversely affected. A solution could be to 

expand the IA-system with a text analysis part that can handle free text in the 

database and search for keywords. By combining free text analysis with taxonomy, 

trends can be demonstrated from a large amount of data. 

Keywords: Reporting system, incident handling, IA-system, Analysis method, 

Systematic work environment management, manufacturing industry, HTO 
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Förord 

Att arbeta förebyggande är något som alltid intresserat mig. Med denna studie ville 

jag undersöka om det går att använda rapporteringen av händelser av olika slag till 

att hitta risker i ett större perspektiv. Kan man använda befintliga rapporterings-

system för att fånga upp händelser som i sig själva inte är allvarliga men ett onödigt 

slöseri på flera ställen i en organisation. Att på detta sätt genom systematiskt 

arbetsmiljöarbete, utreda och följa upp tidiga indikationer på systemfel i arbetet för 

en god hållbar arbetsmiljö och friska medarbetare. 

 

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till mina handledare både på KTH och det 

studerade företaget. 

Till Andrea Eriksson, som kommit med uppmuntran och värdefulla synpunkter under 

arbetets gång.  

Till företaget, som möjliggjorde denna studie genom att ge mig tillgång till analysdata 

i TIA och som genom diskussioner i ledningsgrupp och med personalen validerade 

min analys och bekräftade den ökade förståelsen av bakomliggande orsaker som var 

resultatet av min textbaserade analys. 

Ett extra tack till de personer som ställde upp och bidrog genom att låta sig 

intervjuas. 

Jag vill även passa på att rikta ett speciellt tack min man och mitt bollplank som båda 

stöttat mig under mina studier, var och en på sitt sätt. Ert stöd har betytt mycket. 

 

Tack! 

Ingrid Veiret 

Västerås, juni 2019 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 

Som ett led i att minska antalet arbetsplatsolyckor och sjukskrivningar har många 

organisationer implementerat rapporteringssystem för incidenter och observationer. 

Kombinationen av att komplexiteten i moderna arbetssystem ökar och att 

rapporteringarna blir fler medför ett större behov av väl utvecklade tekniska system 

för hantering och analys av händelser. Denna studie analyserar hur ett webbaserat 

informationssystem kan användas för att förbättra arbetsmiljön för anställda. För att 

utvärdera effekten av att anlägga ett systemperspektiv har data från ett 

verkstadsföretag i Sverige använts som underlag. 

I dagens samhälle talas det allt mer om det ökande antalet sjukskrivningar. Sjuktalen 

stiger trots de insatser man gjort för att begränsa antalet långtidssjukskrivningar. 

Sjukskrivningar på grund av psykosocial ohälsa ökar inom många branscher, så även 

inom tillverkningsindustrin som hamnar på fjärde plats i antalet sjukskrivna efter 

branscher som: Vård och omsorg, socialtjänst; Utbildningsväsendet; Civila 

myndigheter och försvaret (Arbetsmiljöverket, 2016a). I den årliga arbetsskade-

rapporten från AFA Försäkring (AFA, 2016a) kan man se en negativ trend där såväl 

antalet godkända arbetsskador som antalet nya sjukdomsfall, inom både svenskt 

näringsliv samt kommuner och landsting, ökar. AFA (2016a) konstaterar att andelen 

allvarliga olycksfall är störst inom industri och hantverk och de vanligaste orsakerna 

till långvarig sjukskrivning, mer än 90 dagar, är psykosocial ohälsa samt sjukdomar i 

muskler och skelett. 

Arbetsmiljölagen (AML) har till uppgift att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (SFS 1977:1160, 1 kap. 1 §). En 

arbetsgivare är skyldig att arbeta systematiskt med såväl fysiska som psykologiska 

och sociala faktorer som påverkar arbetsmiljön. Arbetet ska ingå i det dagliga 

arbetet, utredning och uppföljning av verksamheten är en del av detta arbetsmiljö-

arbete, för att på så sätt förebygga ohälsa och olycksfall (AFS 2001:1, 2-3 §§). 

Ny teknik, bland annat till följd av ökad datorisering, och moderna arbetssätt såsom 

projektarbete och självstyrande grupper har ökat de kognitiva kraven som ställs på 

arbetstagarna. De psykiska kraven som ställs på individen ökar (Melin, 2008) liksom 

även de sociala kraven (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Arbetsmiljöarbetet 

inom industrin har traditionellt fokuserat på säkerhetsarbete och arbete med den 

fysiska arbetsmiljön (Johansson & Abrahamsson, 2010) och behöver därför utvidgas 
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att även inkludera den psykosociala arbetsmiljön. I och med att arbetssystemen ökar 

i komplexitet blir det allt viktigare att analysera arbetsmiljöproblem och aktiviteter ur 

ett systemperspektiv (Karltun, Karltun, Berglund & Eklund, 2017). Det krävs ett 

helhetsperspektiv för att skapa ökad förståelse för de bakomliggande orsakerna till 

de arbetsmiljöproblem som förekommer.  

Inom tillverkningsindustrin ligger olycksstatistiken oförändrat på en hög nivå vilket 

har fått till följd att Arbetsmiljöverket under 2016 utförde en riktad inspektion mot 

företag inom branschen. I ett pressmeddelande från Arbetsmiljöverket den 

26 februari 2016 kan man läsa: 

Förlorad kontroll över maskiner och fordon bakom många olyckor. 

De flesta olyckorna sker då arbetstagare tappar kontrollen över 

maskiner och verktyg. Många halkar, snubblar och faller 

(Arbetsmiljöverket, 2016b). 

För att öka organisationens flexibilitet är det inom tillverkningsindustrin, såväl som 

inom andra branscher, vanligt förekommande att hyra in arbetskraft från 

bemanningsbranschen. Några av de vanligaste skadorna inom bemanningsbranschen 

orsakas av truckar, knivar, pallar och förpackningar (Arbetsmiljöverket, 2017a), risker 

som kan anses vara representativa för tillverkningsindustrin. Vid inhyrning av 

personal och entreprenörer kan arbetstagare från flera organisationer förekomma på 

samma fysiska arbetsplats, det är dock uppdragsgivaren som är ansvarig för 

samordning av det arbete som utförs på arbetsplatsen (SFS 1977:1160, 3 kap. 7d §). 

På en arbetsplats inom tillverkningsindustrin är det med andra ord vanligt med 

medarbetare från flera organisationer. Detta gör det än viktigare att se till helheten, 

att se själva arbetsplatsen som ett system med många inblandade faktorer och 

intressenter där den som råder över arbetsstället har samordningsansvaret för 

arbetsmiljön. 

Kan man med hjälp av förebyggande arbetsmiljöarbete och en systemsyn på 

arbetsplatsen komma till rätta med denna typ av problem med komplexa 

ansvarsförhållanden? Att utreda olyckor, tillbud samt avvikelser för att därefter dra 

nytta av lärdomarna är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

I takt med att rapporteringen av händelser och tillbud ökar blir mängden rapporter 

att hantera allt större. För att arbetsmiljöarbetet ska kunna utföras systematiskt även 

på en övergripande systemnivå krävs tekniska system och hjälpmedel. Är det möjligt 

att på ett tidigt stadium, med hjälp av tekniska system, fånga upp trender och 
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systemiska risker inom en verksamhet genom att se hela organisationen som ett 

system istället för att se separata avdelningar som system? 

Informationssystem om Arbetsmiljö, IA-systemet, är ett webbaserat system 

framtaget för att hjälpa organisationer hantera arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt 

sätt. IA-systemet är främst ämnat att stödja det systematiska arbetet inom 

arbetsmiljöområdet med rapportering, uppföljning och åtgärder av avvikelser (AFA, 

u.å.a, u.å.b). Genom att använda IA-systemet för att registrera händelser, analysera, 

åtgärda samt följa upp effekten av åtgärden och även dokumentera detta 

systematiska förbättringsarbete, uppfylls kraven för systematiskt arbetsmiljöarbete i 

såväl lagar som standarder för ledningssystem med inriktning på arbetsmiljö, OHSAS 

18001 samt ISO 45001. 

Forskning visar att traditionella metoder för analys av rotorsaker där händelsekedjan 

analyseras, såsom felträdsanalys (FTA), händelseträdsanalys (ETA) och 

feleffektsanalys (FMEA), har begränsningar när det gäller att utreda händelser i 

komplexa system (Dien, Dechy & Guillaume, 2012) som till exempel de arbetssystem 

som präglar dagens arbetsliv. Det krävs att analysen sker på en övergripande 

systemnivå där såväl de tekniska som de organisatoriska och sociala faktorerna som 

påverkar arbetssystemet beaktas (Kleiner, Hettinger, DeJoy, Huang, & Love, 2015) 

men även en tidsmässig aspekt för att skapa en förståelse för tidiga signaler och 

trender som kan föranleda händelser måste beaktas (Dien et al., 2012). 

Arbetsmiljöverket poängterar vikten av att utreda och dra lärdom av olyckor och 

nästan-olyckor samt att utredningarna ska präglas av ett MTO-perspektiv. Med ett 

MTO-perspektiv kan arbetsplatsen ses som ett system där fokus läggs på samspelet 

mellan delsystemen människa, teknik och organisation. Studier har visat att genom 

att anlägga ett MTO-perspektiv på arbetssystem tydliggörs faktorer som är viktiga för 

medarbetarna, arbetsmiljön och organisationens effektivitet (Karltun et al., 2017). 

Frågan är om IA är ett ärendehanteringssystem för att hantera enstaka ärenden eller 

om det går att upptäcka trender och använda systemet förebyggande på en 

övergripande organisationsnivå i det systematiska arbetsmiljöarbetet? För att 

undersöka denna möjlighet har AFA:s rapporteringssystem IA, som en del i detta 

examensarbete, undersökts baserat på verkliga ärenden rapporterade av 

medarbetare i ett företag inom verkstadsindustrin.  
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1.2 IA-systemet 

IA-systemet är ett webbaserat system för rapportering och hantering av händelser, 

systemet har varit i drift sedan 2005. IA är främst ämnat att stödja det systematiska 

arbetet inom arbetsmiljöområdet med rapportering, inklusive elektronisk anmälan 

av händelser till myndigheter, uppföljning och åtgärder av händelser (AFA, u.å.a, 

u.å.b). Under 2016 registrerades totalt 407 000 stycken händelser och 

riskhanteringar i IA-systemet (AFA, 2017a). Systemet är framtaget av AFA Försäkring i 

samarbete med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna (AFA, u.å.a).  

820 organisationer, fördelade på såväl stora som små företag samt kommuner och 

landsting inom totalt 24 branscher, använder IA-systemet (AFA, 2017a). ”Varje 

medlemsbransch får ett eget delsystem som skräddarsys för att passa den specifika 

branschen” (AFA, u.å.b). För teknikföretag, till exempel verkstadsindustrin, är TIA 

speciellt anpassat och händelser av typ riskobservationer, tillbud och olycksfall kan 

delas för att ge möjlighet till stöd vid utredningar samt ett ökat lärande om de risker 

som förekommer inom branschen (AFA, u.å.b). Branschen har fördefinierade 

skadeorsaker som företag, organisationer, kan välja bland när de gör den egna 

anpassningen. Varje användare (på organisationsnivå) kan göra vissa anpassningar 

för att passa den aktuella organisationens önskemål. De händelsetyper som är 

möjliga att rapportera i IA-systemet är enligt AFA (2017a): 

• Olycksfall 1 

• Tillbud 1 

• Riskobservation 1 

• Färdolycksfall 1 

• Arbetssjukdom 1 

• Egendom/Säkerhet 

• Miljö 1 

• Kvalitet 

• Förbättringsförslag 

• Säkerhetsobservation 

 

                                                 
1 används av det studerade företaget 
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Processen för händelsehantering följer stegen (AFA, 2017b): 

1. Anmälan 

2. Bekräfta och komplettera 

3. Riskbedöma och utreda 

4. Åtgärda 

5. Följa upp 

Steg 1 görs av alla medarbetare. 

Steg 2 – 5 görs av ansvariga för händelse respektive utredning. 

De rapporterade händelserna byter status genom de olika stegen, vilket gör det 

möjligt att följa upp ärenden på en övergripande nivå till exempel för att se hur 

många ärenden som är under utredning eller att följa upp och mäta 

handläggningstider. 

De olika status som händelserna antar genom processen går från rapporterad till 

klar, se nedan. Om en händelse inte åtgärdas inom den beräknade angivna tiden 

hamnar den i status förfallen. 

1. Rapporterad 

2. Under registrering 

3. Under utredning 

4. Utredning klar 

5. Under åtgärd 

6. Under uppföljning 

7. Klar – ej godkänd 

8. Klar 

9. Förfallen 

 

I systemet finns ett antal fördefinierade fält varav endast ett fåtal är obligatoriska för 

den som rapporterar en händelse. De flesta fält är fritextfält där den som rapporterar 

fritt kan ange händelsen med egna ord. När anmälan görs måste medarbetaren alltid 

ange både sin Anställningsenhet och den enhet där händelsen inträffade, 

Händelseenhet. Vartefter ärendet följer stegen i processen och behandlas sätts 
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ansvariga för respektive steg och det blir möjligt att ta fram statistik ur systemet 

även för enheter ansvariga för till exempel åtgärder. Vid behov kan personuppgifter 

döljas genom att en markering görs i en ruta kallad Dölj personuppgifter. Denna 

funktion döljer känsliga personuppgifter från uppgiftslämnare. Det är dock viktigt att 

inte nämna personuppgifter i de beskrivande fritextfälten (AFA, 2017b). 

Liknande händelser från andra organisationer inom branschen kan bidra till analysen 

genom att information kan delas med hjälp av en analysfunktion tillgänglig vid 

utredande av händelser. Detta gör att det inbyggt i systemet finns stöd för analys och 

lärande inom branscher. För att möjliggöra informationsutbyte inom branschen krävs 

att händelserna kategoriseras och att denna kategorisering är enhetlig. 

Kategoriseringen är dock inte obligatorisk att fylla i vid rapportering av en händelse. 

Den kategorisering som genom vallistor är förutbestämd och därmed kan användas 

vid analyser i IA-systemet är (AFA, 2016b, 2017b): 

• Driftsläge, Verksamhet eller Typ av verksamhet 

• Lokalisation, Plats eller Skede/Projektfas 

• Aktivitet eller Arbetsmoment 

• Medverkande faktor 

• Skadeorsak eller Skaderisk 

• Inblandat objekt, Inblandat objekt/person eller Maskin/Verktyg/Ämne 

• Objektbeteckning 

• Objekt, övrigt 

 

1.3 Företaget 

Företaget i studien består av flera enheter och ingår i en global koncern verksam 

inom verkstadsindustrin. Den studerade enheten klassas som ett stort företag enligt 

Bolagsverkets definition (Bolagsverket, 2012). Organisationen innefattar såväl 

utveckling, produktion (i form av montering) och kundsupport som försäljning och 

administrativa stödfunktioner. Samtliga verksamhetsbeskrivande processer finns 

dokumenterade i ett ledningssystem som företaget tredjepartscertifierat mot bland 

annat ISO 45001. 

Företagets ledning har en vision om ökad säkerhet genom att öka medvetenheten 

hos alla anställda och därmed också skapa en kulturförändring. I detta syfte 
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implementerades ett webbaserat system utvecklat av AFA, TIA, där varje 

medarbetare kan rapportera händelser såsom till exempel riskobservationer, tillbud 

och olycksfall. För att involvera alla medarbetare har man även kopplat mål och 

mätetal till detta. Företaget har under en period av några år, vilka inkluderar den 

studerade perioden, haft som mål att samtliga anställda ska rapportera minst tre 

risker per år i TIA, för chefer har målet varit minst sex risker per år. 

Skadeorsaker som kan rapporteras i TIA av det aktuella företagets medarbetare är:  

• Akut överansträngning (av till exempel dra, skjuta, lyfta) 

• Brand (även explosion) 

• Cykelolycka 

• Energianvändning 

• Ergonomisk risk 

• Falla från höjd 

• Falla i samma nivå (snubbla, halka) 

• Fastna eller klämmas mellan föremål 

• Fordonsolycka 

• Komma i kontakt med elström 

• Komma i kontakt med rörlig maskindel 

• Komma i kontakt med skadligt ämne (även inandning) 

• Komma i kontakt med vasst föremål 

• Psykosocial påverkan 

• Påkörd, klämmas av vägfordon, truck, spårtrafik 

• Restprodukter/Avfall 

• Skada av egen hanterat föremål 

• Slå mot fast föremål 

• Störning (Buller, Lukt) 

• Träffas av flygande eller fallande föremål 

• Utsläpp i mark 

• Utsläpp i produktionslokal 
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• Utsättas för buller (höga ljudnivåer, impulsljud) 

• Utsättas för kyla, hetta eller strålning 

• Utsättas för vibrationer 

• Övrigt 

• (blank), fältet kan även lämnas tomt  

Det finns således många val att göra vid registrering av en risk. 
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2 Syfte och avgränsningar 

Avsnittet tar upp syftet med studien samt frågeställningar och gjorda avgränsningar. 

I avsnittet tas även studiens förväntade bidrag upp. 

Syftet med studien var att visa om användningen av ett incidentrapporteringssystem 

ger ett företag möjlighet att analysera arbetsmiljöbrister ur ett systemperspektiv och 

på så sätt öka kunskapen om risker inom företaget. 

Studien begränsas till att analysera en affärsenhets rapporterade händelser under 

2015 och de fyra första månaderna under 2016. Med anledning av den stora mängd 

händelser och storleken på examensarbetet begränsades MTO-analysen till att 

omfatta de fem skadeorsaker med flest antal registrerade händelser i TIA.  

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur ser rapporteringen från ett företag ut? Vilka händelser, typ och 

skadeorsak, rapporteras? 

• Hur kan ett företags arbetssätt med TIA-systemet och dess databas av 

registrerade händelser användas för att på ett tidigt stadium fånga upp 

trender avseende arbetsmiljöproblem inom organisationen eller inom 

branschen? 

• I vilken utsträckning upplever de som hanterar händelser i TIA, det vill säga 

händelseansvariga och analysansvariga, att de får stöd av TIA-systemet för att 

utföra analyser ur ett systemperspektiv? 

 

2.2 Studiens bidrag 

Studiens bidrag till forskningen och till praktiker inom arbetsmiljöområdet kan vara 

att öka förståelsen och medvetenheten kring incidentrapporteringssystem, dess 

fördelar och nackdelar, samt behovet av en systemsyn vid analyser för att upptäcka 

och fånga upp trender med avseende på brister. 



 

10 

 

3 Teori 

I avsnittet redogörs för den teoretiska grund på vilken studien bygger. Avsnittet 

behandlar faktorer av vikt för arbete med en helhetssyn på arbetsmiljöfrågor samt 

beskrivningar av koncept och tekniska system.  

Inledningsvis redogörs för arbetsmiljölagstiftningen i vilken kraven på det 

systematiska förbättringsarbetet finns ställda. Detta följs upp av hur ett systematiskt 

förbättringsarbete bedrivs effektivt inom en verksamhet. Därefter följer synsätt som 

bör has i åtanke vid analyser: systemperspektiv, psykosocialt helhetsperspektiv samt 

MTO. I direkt anknytning till MTO presenteras den modell på vilken studiens analys 

med MTO-perspektiv grundas. Efter detta presenteras koncept och riskmodeller som 

ofta ligger till grund för tekniska rapporteringssystem. En övergripande redogörelse 

för incidentrapportering och tekniska system samt faktorer viktiga för 

systemperspektiv på arbetsmiljöfrågor redovisas därefter. Avslutningsvis redogörs för 

arbetsmiljöproblem inom verkstadsindustrin för att möjliggöra jämförelse med det 

studerade företagets problem. 

 

3.1 Arbetsmiljölagstiftning 

Arbetstagare ska enligt AML kapitel 1, 1 § skyddas mot skada och ohälsa, lagens syfte 

är även att ”i övrigt främja god arbetsmiljö” (SFS 1977:1160). Enligt AFS 2001:1, 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska arbetsgivare undersöka och bedöma 

arbetsförhållanden avseende fysiska, psykiska och sociala faktorer. Identifieras 

brister eller risker ska arbetsgivaren åtgärda och följa upp dessa. Åtgärder ska göras 

på individ-, grupp- och/eller organisationsnivå. Arbetsgivaren är även ansvarig för att 

utföra riskbedömningar inför planerade förändringar som till exempel organisations-

förändringar. Riskbedömningarna ska utföras i samarbete med arbetstagare och 

skyddsombud (Melin, 2008). 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla 

arbetsförhållanden undersöks, riskbedöms och åtgärdas, åtgärdernas effekt ska även 

följas upp genom kontroller (Arbetsmiljöverket, 2016c). SAM, AFS 2001:1, utgör 

basen för hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas på en arbetsplats och grundar sig i AML. 

Föreskriften för systematiskt arbetsmiljöarbete reglerar bland annat arbetsgivarens 

ansvar för verksamheten, arbetsmiljöpolicy samt säkerställandet av att personalen 

har tillräcklig kunskap (AFS 2015:4, 5 §). Mer detaljerade föreskrifter, såsom till 

exempel AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2009:2 Arbetsplatsens 
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utformning samt AFS 2012:2 Belastningsergonomi, kompletterar SAM och förtydligar 

specifika arbetsmiljöområden (Arbetsmiljöverket, 2016c). 

Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö hänvisar till de 

generella reglerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet i SAM, vidare ställs 

särskilda krav på kunskaper, organisatoriska och sociala faktorer samt krav på mål 

(AFS 2015:4, 5 §). Arbetsgivaren har även en skyldighet att anpassa resurserna till 

kraven i arbetet för att undvika ohälsosam arbetsbelastning (AFS 2015:4, 9 §). 

Åtgärder för att minska ohälsosam arbetsbelastning kan till exempel vara: möjliggöra 

variera arbetsuppgifter, tillföra kunskap genom utbildning eller öka bemanningen 

(AFS 2015:4). Företaget ska ha rutiner som reglerar det systematiska 

arbetsmiljöarbetet samt en arbetsmiljöpolicy och mål för organisatorisk och social 

arbetsmiljö, policyn ska ange det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet. För att 

bedriva ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete ska det finnas en tydlig ansvars- 

och uppgiftsfördelning samt finnas tillräcklig kunskap och möjlighet för arbetstagare 

och skyddsombud att medverka (Arbetsmiljöverket, 2016c). 

 

3.2 Systematiskt förbättringsarbete – verksamhetsutveckling 

Cherns (1987) menar att en organisation aldrig blir färdigutvecklad utan behöver 

ständigt anpassa sig till förändringar i omvärlden. Vidare menar Cherns (1976) att det 

för en väl fungerande organisation krävs multidisciplinära team där medarbetare på 

alla nivåer involveras i arbetet med ständiga förbättringar. Hur verksamheten 

organiseras styr arbetsvillkoren och arbetsmiljön för individerna i organisationen 

(Aronsson et al., 2012), även individernas beteende påverkas av organisationens 

utformning (Cherns, 1976). Senge (2006) slår fast att en positiv gemensam vision att 

sträva mot och lärande team är avgörande för en lärande organisation. En 

organisation, till exempel företag eller ideella organisationer, har ett syfte och 

övergripande gemensamma visioner och mål. Cherns (1976) menar att alla 

organisationer är sociotekniska system, Senge (2006) menar att det även krävs en 

gemensam vision. För att organisationens verksamhet ska vara effektiv krävs 

tydlighet från ledningen vilka dessa visioner och mål är samt hur de ska uppnås 

(Cherns, 1976). 

Det kan vara svårt att analysera och försöka förutse beteenden hos individer i 

organisationen då samspelet mellan till exempel avdelningar, teknik, mål och andra 

organisationer gör det till ett komplext system (Bolman & Deal, 2013). Bolman och 

Deal (2013) menar att komplexiteten hos en organisation försvårar möjligheten att 
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lära av sina misstag och bedriva ett effektivt förbättringsarbete. Att använda 

incidenter som ett sätt att effektivt lära och förbättra verksamheten kräver ett 

systematiskt arbetssätt (Stemn, Bofinger, Cliff & Hassall, 2018). 

 

3.3 Systemperspektiv 

Med en systemsyn ses det totala arbetssystemet vara uppbyggt av delar som är 

inbördes beroende av varandra (Baranzini & Christou, 2010). Senge (2006) slår i Den 

femte disciplinen fast att genom att se en organisation som en helhet ges en större 

effektivitet än att enbart se till de ingående komponenterna. Utan systemsyn läggs 

fokus endast på delar av problem med resultatet att de svåraste problemen inte kan 

lösas på ett effektivt sätt (Senge, 2006). 

Att anlägga en systemsyn är enligt Senge (2006) en viktig faktor för en lärande 

organisation och för ständiga förbättringar. Forskare från vitt skilda säkerhetskritiska 

branscher såsom till exempel katastrofhantering, transporter, rymdforskning, 

järnväg, folkhälsa samt upplevelse- och äventyrsaktiviteter har påvisat fördelar med 

att använda analysmetoder med systemperspektiv framför metoder som inte 

använder systemperspektiv (Goode, Salmon, Taylor, Lenné & Finch, 2016). Petschnig 

och Haslinger-Baumann (2017) poängterar vikten av ett systemperspektiv för såväl 

arbetsmiljöfrågor inom hälso- och sjukvård som för att förbättra patientsäkerheten. 

För att utvecklingen mot en bättre arbetsmiljö med lägre dödlighet samt 

förebyggande av arbetsskador inte ska stagnera krävs att analyser görs med en 

socioteknisk systemsyn (Carayon et al., 2015; Manuele, 2014). Carayon et al. (2015) 

menar att det krävs en förståelse för den komplexitet som ligger bakom 

arbetsrelaterad säkerhet för att analyser ska bli effektiva. Samspelet mellan individ, 

teknik och organisation är väsentliga att ta i beaktning vid en analys (Carayon et al., 

2015). Att analysera arbetsmiljöproblem och aktiviteter ur ett systemperspektiv blir 

allt viktigare ju mer komplexa arbetssystemen blir (Karltun et al., 2017). Forskning 

visar att beslut och åtgärder från alla nivåer i ett system påverkar säkerheten i hela 

det sociotekniska systemet samt att olyckor orsakas av flera faktorer som interagerar 

(Goode et al., 2016). Genom att använda en systemsyn vid analys menar Baranzini 

och Christou (2010) att fokus hamnar på aktiviteter snarare än på mänskliga fel. Det 

finns flera teorier och modeller som just poängterar systemsyn. Likheterna är många 

och modellerna kan kombineras. Gemensamt är att de betonar vikten av en 

helhetssyn. Systemic Accident Analysis (SAA), systemperspektivet, ligger enligt 

Underwood och Waterson (2013) till grund för flera analysmetoder och en av 
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fördelarna med detta perspektiv är den förbättrade förståelsen mellan olycka och 

orsak. Studier visar att det finns ett gap mellan forskning och den praktiska 

användningen, trots fördelarna används inte dessa analysmetoder med system-

perspektiv i praktiken (Underwood & Waterson, 2013). 

 

3.4 Psykosocialt helhetsperspektiv 

Sjukskrivningar på grund av psykosocial ohälsa ökar för både män och kvinnor inom 

alla branscher (AFA, 2016a), så även inom tillverkningsindustrin där ökningen mellan 

2012 och 2014 var nästan 100 % (Arbetsmiljöverket, 2016a). Det är därför av stor vikt 

att beakta det psykosociala perspektivet vid förändringsarbete och analyser. 

Det psykosociala helhetsperspektivet innefattar individens upplevelser av den totala 

arbetssituationen och inkluderar såväl anställningsavtal som arbetsuppgifter, den 

fysiska utformningen av arbetsplatsen samt psykologiska aspekter som möjligheten 

att påverka samt få stöd (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). För välbefinnande 

gäller generellt att krav och resurser ska vara i balans, såväl teoretiska som upplevda 

(Arbetsmiljöverket, 2016c; Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Psykosocial arbetsmiljö syftar på individen i relation till dennes arbete och sociala 

behov, omgivningen, hur arbetsmiljön upplevs samt hur individen reagerar på denna 

och de krav som ställs på mentala resurser (Arbetsmiljöverket, 2016c; Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av flera 

faktorer i samverkan, där påverkan på den enskilde individen skiljer sig mellan 

individer beroende på upplevelser och resurser (Weman-Josefsson & Berggren, 

2013). Weman-Josefsson och Berggren (2013) sammanfattar olika teorier och 

modeller för individers behov och välmående och konstaterar att gemensamma 

faktorer är autonomi, kompetens och möjlighet till utveckling. Övriga psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer som påverkar välbefinnandet, och därmed kan utgöra en risk, är 

förläggningen av arbetstider samt kränkande särbehandling (Arbetsmiljöverket, 

2016c). 
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3.5 MTO 

MTO står för samverkan mellan människa (M), teknik (T) och organisation (O) 

(Rollenhagen, 1995). MTO och sociotekniskt synsätt har många likheter, i MTO-

konceptet ges dock människan som delsystem lika stor vikt som delsystemen teknik 

och organisation (Karltun et al., 2017).  

Begreppet MTO introducerades i Sverige efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg i USA. 

MTO-begreppet innefattar både ett synsätt, specialistkunskaper samt användning av 

olika analysverktyg eller analysmetoder (Andersson, 2002). Med synsätt menar 

Andersson (2002, s. 4) att begreppet har vidgats från att ses som en samling 

analysverktyg till ett holistiskt perspektiv där fokus läggs på ”hela det socio-tekniska 

systemet” i och med att samspelet mellan såväl människa som teknik och 

organisation beaktas. För att kunna förstå detta samspel krävs specialistkunskaper 

inom olika discipliner som till exempel ergonomi, beteendevetenskap, kognitiv 

psykologi och organisationspsykologi.  

I allmänna råd till Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:7 Rök- och kemdykning kan 

man läsa: 

Med MTO menas att anlägga ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön 

och kombinera olika faktorer som mänskligt beteende (M), teknisk 

design (T) och ledningssystem (dvs. riktlinjer för arbetsmiljöarbetet) 

samt den säkerhetskultur som råder på arbetsplatsen (O). Varje del 

anses vara lika viktig (AFS 2007:7, bilaga 2, s. 17). 

Vidare anges i Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 

om användning av arbetsutrustning i AFS 2006:4, kommentarer till undersökning och 

riskbedömning 3 och 4 §§ att:  

Tre grundelement i arbetsmiljöarbetet är Människan (M), Tekniken 

(T) och Organisationen (O). Det är viktigt att ta hänsyn till varje del 

när arbetsmiljöfrågor behandlas – ett s.k. MTO-perspektiv. 

Det är viktigt att hitta risker för ohälsa och olycksfall innan de byggts 

in i systemet, eftersom det ofta är svårt och dyrt att rätta till fel i 

efterhand (AFS 2006:4, s. 17). 

 

För att analysera och förstå orsaken till olyckor och incidenter bör man använda sig 

av en helhetssyn, ett systemperspektiv, annars riskerar man att missa de effekter 

som uppstår när delsystemen interagerar. Forskning har visat att det är en 
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kombination av delsystemen människa, teknik samt organisation och interaktionen 

mellan dessa som är den egentliga grundorsaken till att olyckor och incidenter 

inträffar (Kecklund, Arvidsson & Lindvall, 2014; Rollenhagen, 1995). Med hjälp av 

MTO sätts fokus på relationerna mellan delsystemen, det är dock nödvändigt att ha 

kunskap om delsystemen i sig (Rollenhagen, 1995). 

Kärnkraftsindustrin och andra branscher med höga säkerhetskrav har varit 

föregångare i arbetet med säkerhetsstyrning. I samband med de ökade kraven på 

besparingar och effektiviseringar görs organisatoriska förändringar och nya tekniska 

lösningar införs. Det är därmed allt viktigare att se på produktionsprocessen ur ett 

systemsäkerhetsperspektiv (Kecklund et al., 2014).  

I en rapport från Arbetsmiljöverket (2015a) framgår att det finns ett behov av att ha 

ett MTO-perspektiv vid arbetsplatsförbättringar och att det finns ett starkt samband 

mellan ergonomi och kvalitet. Man fastslår vidare att:  

Fortfarande finns ett behov av att sprida kunskap om MTO 

perspektiv i ett systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 

2015a, s. 11). 

 

Modeller för att strukturera och analysera system ur MTO-perspektiv har tagits fram 

av forskare med bakgrund i olika discipliner, vilket leder till att modellerna har olika 

fokus för analysen. Harms-Ringdahl (1996) har i en studie av analysverktyg med 

MTO-perspektiv sammanställt femton metoder med inriktning mot industriella 

tillämpningar vid större företag. De sammanställda metoderna är generella och kan 

grupperas i tre olika huvudinriktningar, utredning av olycksfall, analys av system samt 

revision av system för riskhantering. Harms-Ringdahl (1996) konstaterar att det inte 

finns någon bästa metod och att analysverktyg/metod måste väljas beroende på 

aktuell situation. Gemensamt för modeller med MTO-perspektiv är att människan ses 

som ett eget delsystem vid analysen och att interaktionen med det mänskliga 

delsystemet och övriga delsystem därmed tydliggörs. Som exempel på fokus på 

analyserna kan nämnas analys av systemsäkerhet, interaktion i relation till processer 

och analys ur ett verksamhetsutvecklingsperspektiv (Karltun et al., 2017). 
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3.6 MTO-modell, anpassad modell efter Porras och Robertsons modell för 

verksamhetsutveckling 

Porras och Robertsons modell (1992), se Figur 1, belyser faktorer som påverkar 

individers beteende samt interaktionen mellan dessa faktorer. Modellen ligger till 

grund för studiens analys med MTO-perspektiv och har inom ramen för 

examensarbetet anpassats för att tydliggöra ytterligare aspekter som påverkar 

arbetsmiljörelaterade faktorer, se kursiv text i Figur 1. Genom att modellen skiljer på 

faktorer som har direkt påverkan på organisationens värdeskapande process, 

tekniska faktorer, och fysiska faktorer som påverkar arbetsmiljön i övrigt tydliggörs 

vad som kan påverkas genom verksamhetsutveckling och vilka faktorer som kräver 

en åtgärd av den fysiska arbetsmiljön. 

Modellen bygger på fyra kategorier faktorer som påverkar beteendet hos individer i 

organisationen. Kategorierna samspelar och utformningen av var och en påverkas 

därför av de andra. I modellen tydliggörs även att yttre faktorer från omvärlden 

påverkar organisationen och utformningen av dess vision (Porras & Robertson, 

1992). Exempel på omvärldens yttre faktorer är lagar och regelverk samt marknaden, 

med konkurrens från andra organisationer (Rasmussen, 1997).  

 

Omvärld

Vision

Tekniska
faktorer

1. Verktyg, utrustning 
och maskiner

2. Informationsteknik
3. Arbetsutformning
4. Utformning av 

arbetsflöde
5. Teknisk expertis
6. Tekniska rutiner
7. Tekniska system

Organisatoriska
faktorer

1. Mål
2. Strategier
3. Formell struktur
4. Administrativa 

policys och rutiner
5. Administrativa 

system
6. Belöningssystem
7. Ägarskap
8. Kapacitet, 

resurser/bemanning
9. Planering av arbetet

Sociala
faktorer

1. Kultur
2. Ledarskapsstil
3. Interaktionsprocesser
4. Informella mönster 

och nätverk
5. Individuella 

egenskaper

Fysiska
faktorer

1. Kontors/produktions-
layout

2. Fysisk arbetsmiljö
3. Utformning av interiör
4. Utformning av exteriör
5. Arbetsplatsens 

ergonomi
6. Personlig 

skyddsutrustning

 

Figur 1. Faktorer som påverkar arbetet. Modell efter Porras och Robertson (1992, s. 729). 
Modellen är i detta examensarbete översatt samt anpassad med tillägg i kursivt. 
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Organisatoriska faktorer består av systemets formella aspekter som påverkar och 

driver beteendet. Faktorerna förekommer oftast i skriftlig form och beskriver hur 

organisationen är tänkt att fungera, de beskriver vilka arbetsuppgifter som ska 

utföras och hur de ska genomföras. Organisationens utformning ska vara förenlig 

med önskat beteende. Ledningen måste tydligt utforma processer och 

belöningssystem för att förstärka och främja det önskade beteendet (Cherns, 1976, 

1987). Ett tydligt ledarskap och socialt stöd av en arbetsgrupp i frågor gällande 

avgränsning och ansvar i arbetet är generella positiva faktorer, något som ofta 

saknas i dagens moderna gränslösa arbete (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Hög grad av möjlighet till egen påverkan har resulterat i en utsatthet och stort eget 

ansvar (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Enligt Porras och Robertson (1992) består organisatoriska faktorer av: 

• Mål – planerade positioner eller resultat. 

• Strategier – specificerar hur målen ska uppnås genom disponering av resurser 

och interaktion med omvärlden. 

• Formell struktur – definierar fördelning av arbetsroller, befogenheter och 

samordning av funktioner. 

• Administrativa policys och rutiner – regler för att säkerställa funktionen av den 

formella strukturen. 

• Administrativa system – system för att underlätta koordinering av 

organisationen såsom system för personalhantering, finansiella system och 

informationssystem. 

• Belöningssystem – bedömningssystem samt kompensationssystem i form av 

löner och förmåner. 

• Ägarskap 

Kapacitet, krav och resurser måste vara i balans för att inte skapa risk för ohälsa 

(Aronsson et al., 2012). Forskning har visat att för välbefinnande gäller generellt att 

krav och resurser ska vara i balans, både teoretiska och upplevda (Arbetsmiljöverket, 

2016c; Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Krav som ställs på arbetet kan vara i 

form av arbetsmängd, ansvar, komplexitet och kvalitet och hit räknas också 

tidsramar samt både kognitiv och emotionell påfrestning (Arbetsmiljöverket, 2016c; 

Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Med resurser avses kompetens, möjlighet till 

egen kontroll (Weman-Josefsson & Berggren, 2013) och återhämtning samt stöd i 
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form av bemanning, väl fungerande arbetsmetoder, socialt stöd från chefer och 

arbetsgrupp (Arbetsmiljöverket, 2016c). 

Planering av arbetet på en organisatorisk övergripande nivå är viktigt ur ett 

systemperspektiv, ett ur organisationen sett helhetsperspektiv. Planering, bland 

annat i form av prioritering, arbetstidens förläggning samt möjligheten till 

återhämtning, är organisatoriska faktorer som tillsammans med fysiska, ergonomiska 

och kognitiva faktorer påverkar individens arbetsbelastning och hälsa (AFS 2015:4). 

För att tydliggöra vikten av balans i tillvaron, och kopplingar till organisatoriska 

faktorer, har modellen inom ramen för detta examensarbete valts att kompletteras 

med: 

• Kapacitet, resurser/bemanning 

• Planering av arbetet 

 

De sociala faktorerna är de faktorer som är svårast att förändra, de inverkar dock 

mycket på arbetsmiljön och hur medarbetarna ser på säkerhet och risk. De utgörs 

enligt Porras och Robertson (1992) av den mänskliga och informella sidan av 

organisationen och består av: 

• Kultur – organisationens kultur utgörs av gemensamma värderingar, normer, 

symboler, ritualer, historia, anekdoter och myter.  

• Ledarskapsstil – chefer och ledare har stor påverkan på arbetstagarnas 

beteende. Ledarstilen bidrar till att skapa kulturen på en arbetsplats. 

• Interaktionsprocesser – samarbete mellan organisationens medlemmar krävs 

för att organisationen ska uppnå mål. Interaktionsprocesser kan omfatta 

processer för beslut, kommunikation, konfliktlösning och problemlösning. 

• Informella mönster och nätverk – en beteendestruktur som i vissa fall kan 

skapa ineffektivitet i systemet. 

• Individuella egenskaper – såsom attityder, känslor och beteendemässiga 

färdigheter påverkar såväl den enskilda individens handlingar som beteendet 

hos andra i deras närhet. 
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Tekniska faktorer omfattar alla faktorer som direkt ingår i företagets värdeskapande 

process. Utformningen av, och innehållet i, ett arbete har en direkt påverkan på 

individer i organisationen och har därmed en stor inverkan på individens beteende. 

Bland de tekniska faktorerna kategoriseras: 

• Verktyg, utrustning och maskiner – inbegriper all utrustning som krävs för att 

ta fram en produkt eller tjänst från en penna till tunga maskiner. 

• Informationsteknik 

• Arbetsutformning – består av de arbetsuppgifter som ingår i en individs tjänst. 

Ett meningsfullt arbete med möjlighet att utnyttja sin kompetens och 

möjlighet till ytterligare lärande och interagerande med andra är viktiga 

egenskaper för att en individ ska prestera bra. 

• Utformning av arbetsflöde – inbegriper hur arbetsuppgifter sätts samman till 

ett produktionsarbetsflöde. Beroende på arbetsuppgifternas inbördes 

beroendeförhållanden, sekventiella, ömsesidiga eller sammansatta, utformas 

en process för framtagning av en produkt eller tjänst. 

• Teknisk expertis – kunskapen som krävs för att utföra sitt arbete. 

• Tekniska rutiner – inbegriper rutiner som beskriver metoder för att utföra de 

arbetsuppgifter som ingår i arbetsflödet, processen för att ta fram produkten 

eller tjänsten. 

• Tekniska system – består till exempel av lagerstyrningssystem, "just-in-time" -

system, underhållssystem samt system för schemaläggning. 

Här kan vidare nämnas att Cherns (1976, 1987) poängterar vikten av att 

informationssystem designas i samarbete med de individer som ska använda 

systemet. Ett väl designat informationssystem ger möjlighet att lära av avvikelser och 

därmed ge förutsättningar för att förutse uppkomsten av oönskade händelser 

(Cherns, 1976).  

 

De fysiska faktorerna beskriver strukturer och objekt i den icke-tekniska och icke-

sociala miljön. Den fysiska arbetsmiljön har en påverkan på individers effektivitet och 

består enligt Porras och Robertsons (1992) modell av: 
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• Kontors-/produktionslayout – avser utrymmet och dess utformning. 

Kontorsdesign och den relativa placeringen av kontor eller arbetsområden är 

de mest kritiska faktorerna. De påverkar interaktionsmönster och 

effektiviteten. 

• Fysisk arbetsmiljö – innefattar de faktorer som kan påverka individers fysiska 

förmåga att utföra arbetet men kan även i viss mån påverka prestationer och 

attityder till arbetet. Exempel på faktorer är luftkvalitet, temperatur, typ och 

mängd av ljus och olika nivåer och typer av buller. Även städning av 

arbetsområdet inkluderas i denna grupp. 

• Utformning av interiör – färger, stil och kvalitet på golv, väggar och tak samt 

möbler, dekorationer och golvbeläggningar ingår i interiören. Detta är faktorer 

som kan påverka individers uppfattning om sig själva och sina roller. 

• Utformning av exteriör – byggnadernas utformning, den övergripande 

konstruktionen, påverkar uppfattningen om organisationen. 

Personlig skyddsutrustning, liksom arbetsplatsens ergonomiska utformning, 

påverkar individers fysiska förmåga att utföra arbetet. Då dessa faktorer inte 

tillhör de faktorer som ingår i den värdeskapande processen har de inte 

kategoriserats bland de tekniska faktorerna i gruppen utrustning. Inom ramen för 

examensarbetet har därför valts att komplettera modellens fysiska faktorer med: 

• Arbetsplatsens ergonomi – tillägget har gjorts för att förtydliga vikten av 

arbetsplatsens ergonomiska utformning. Det är viktigt att arbetsplatsen 

utformas efter individers olika fysiska förutsättningar (SFS 1977:1160, 2 kap. 

1 §) då utformningen påverkar individers fysiska förmåga att utföra arbetet 

(Hägg, Ericson & Odenrick, 2010). I kontorsmiljö kan det röra sig om 

anpassningsbara kontorsstolar och skrivbord och i produktionsmiljö höj/sänk-, 

och vridbara monteringsfixturer samt ergonomiskt utformade arbetsplatser 

för materialhantering (AFS 2009:2; AFS 2012:2; Hägg et al., 2010). 

• Personlig skyddsutrustning – tillägget har gjorts för att förtydliga vikten av den 

personliga skyddsutrustningen. Behovet av personlig skyddsutrustningen ska 

om möjligt undvikas med hjälp av andra åtgärder. I AML:s andra kapitel kan 

man läsa: ”Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på 

annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas” (SFS: 1977: 1160, 

2 kap. 7 §).  
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3.7 Riskmodeller 

Syftet med riskmodeller är att strukturera analysarbetet för att skapa förståelse 

mellan orsak och effekt/verkan, vilket i förlängningen leder till möjligheten att 

identifiera bakomliggande grundorsak och en effektiv riskhantering (Akselsson, 

2010). Flera riskmodeller bygger på den allmänna uppfattningen om hur orsak och 

verkan hänger ihop (Dekker, 2013). Dekker (2013) delar in riskmodellerna i tre 

kategorier: 

• sekvens-händelse-modeller: definierar en kedja av händelser som leder till ett 

fel 

• epidemiologiska modeller: beaktar latenta fel i beslut och processer vilka leder 

till fel när de aktiveras av andra faktorer 

• systemiska modeller: betraktar olyckor som olyckshändelser i komplexa 

systemets normala funktion 

Sekvens-händelse-modeller är förenklade modeller som har svårt att täcka in 

organisatoriska faktorer, med anledning av denna begränsning utvecklades 

epidemiologiska modeller till vilken Schweizerostmodellen räknas (Dekker, 2013). 

Nackdelen med epidemiologiska modeller är att orsaken bakom latenta fel och hur 

dessa samverkar är starkt beroende av hierarkiska nivåer och bygger på en syn på att 

något är fel. Systemiska modeller däremot fokuserar på helheten och att system 

ständigt är i utveckling samt att olyckor inte behöver bero på att något går sönder 

eller fallerar (Dekker, 2013). Rasmussens nivåmodell är enligt Dekkers definition en 

systemisk mer komplex modell där sambandet mellan orsak och verkan inte är linjär 

och där det tydliggörs att förändringar ständigt påverkar det socio-tekniska systemet. 

För en effektiv riskhantering i det moderna komplexa samhället krävs att analyser 

görs med modeller som beaktar ett systemperspektiv (Karltun et al., 2017; Waterson, 

Jenkins, Salmon & Underwood, 2017).  

Nedan ges en närmare beskrivning av Schweizerostmodellen och Rasmussens 

nivåmodell. Modellerna ligger till grund för analyser i flera tekniska 

rapporteringssystem vilka beskrivs i avsnitt 3.8. 

 

3.7.1 Schweizerostmodellen 

En olycka uppstår genom en komplex samverkan av latenta förhållanden och brister i 

de barriärer som ska förhindra att riskerna utvecklas till olyckor (Reason, 1990). 

Enligt modellen, Figur 2, ligger svagheter och brister i flera delar av ett system bakom 
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en olycka. Underwood och Waterson (2013) påpekar att modellen har vidare-

utvecklats av Reason, i en uppdaterad version från 1997 anses inte längre aktiva fel 

vara en nödvändig faktor för olycka. 

Reason (1990) delar i sin modell in produktionssystem i: högsta ledningen, 

mellanchefsnivå, lokala arbetsplatsförhållanden samt produktionsnivå med 

operatörer och teknik (Akselsson, 2010). Latenta förhållanden byggs in i systemet 

genom beslut på högre nivåer i organisationen. Modellen kallas 

schweizerostmodellen efter de skivor med hål i som illustrerar de olika nivåerna i 

produktionssystemen som ska fungera som skyddsbarriärer samt de hål i 

barriärerna/skivorna som representerar latenta samt aktiva fel och brister 

(Akselsson, 2010). 

Skyddsbarriär

Olycka

Latenta och aktiva fel och brister

Risk

Riskkälla

 

Figur 2. Schweizerostmodellen. Modell efter Reason (Akselsson, 2010 s. 456). 

 

För att hitta bakomliggande latenta förhållanden på systemnivå/organisationsnivå 

krävs att analyser sker med ett holistiskt perspektiv. Genom att undersöka händelser 

ur ett systemperspektiv och inte enbart fokusera på enskilda händelser kan systemfel 

och trender upptäckas. Studier visar att olika branscher, till exempel flyg och 

hälsovård, använder analysmodeller som baseras på Schweizerostmodellen 

(Underwood & Waterson, 2013). 

För att möjliggöra klassning av händelser som motsvarar Reasons barriärer och 

brister har Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) utvecklats. 

Med hjälp av HFACS kan händelser klassas i fyra nivåer motsvarande nivåerna i 
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schweizerostmodellen och studier visar en stark korrelation med användningen av 

HFACS och en ökad förståelse av olyckor och bakomliggande orsaker (Madigan, 

Golightly & Madders, 2016). HFACS vidareutvecklas och anpassas fortlöpande till 

olika kontexter, Madigan et al. (2016) undersökte järnvägsrelaterade olyckor och 

bakomliggande orsaker med hjälp av HFACS och fann att Environmental Factors 

saknade klassningen Operational Environment och utökade HFACS med denna klass i 

sin studie. 

 

3.7.2 Rasmussens nivåmodell 

Rasmussens nivåmodell, Figur 3, beskriver det komplexa systemets olika nivåer. 

Modellen illustrerar hur beslut och återkoppling på olika nivåer samverkar och 

påverkar systemet som helhet (Rasmussen 1997). Återkoppling mellan nivåerna ger 

möjlighet till ständiga förbättringar och lärande samt förbättrade beslut då 

beslutsunderlagen blir bättre underbyggt (Rasmussen & Svedung, 2007). 

Folkopinion

Farlig process

Företagsledning, lokala 
myndigheter

Arbetsuppgift, process

Värdering

Tillsynsmyndigheter

Förändringar i det politiska klimatet 
och den allmänna medvetenheten

Personal

Säkerhetsgranskningar, 
olycksanalyser

Ledning

Riksdag/regering

Lagar

Värdering Incidentrapporter

Föreskrifter, 
förordningar

Värdering Verksamhetsrevisioner, 
driftsgenomgångar

Strategi

Värdering Loggar och 
arbetsrapporter

Planer

Värdering

Handling

Observationer, data

Förändringar i marknadens 
förutsättningar och finansiellt tryck

Förändringar i kompetens- och 
utbildningsnivå

Tekniska förändringar i snabb takt

Omgivande faktorer

 

Figur 3. Hierarkiska systemnivåer. Modell efter Rasmussen (1997 s. 185). 

 

Studier visar på vikten av att illustrera hur olika beslut påverkar risken för en olycka 

samt hur relationer mellan beslut på olika nivåer gemensamt leder fram till en risk 

(Rasmussen & Svedung, 2007). Rasmussens nivåmodell ligger till grund för AcciMap, 
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en metod för olycksmodellering (Carayon et al., 2015) med ett proaktivt 

systemperspektiv (Dien et al., 2012). AcciMap är framtagen för att illustrera hur 

beslut under normalt utfört arbete på olika beslutsnivåer samverkar och leder fram 

till olyckor. Modellen har som fokus att hitta olyckssamband utan att leta efter 

medvetna och/eller omedvetna överträdelser utan snarare fel som har sin grund i 

kunskapsbrist eller som är regelbaserade (Akselsson, 2010; Rasmussen & Svedung, 

2007). Med hjälp av AcciMap-modellen fokuseras, och illustreras, riskanalysen med 

hjälp av sex hierarkiska systemnivåer i kombination med en processkarta (Waterson 

et al., 2017).  

3.8 Tekniska system för arbetsmiljörelaterade ärenden 

Det finns ett flertal olika system för avvikelse- och ärendehantering. Systemen 

använder i vissa fall riskanalysmodeller för att stödja analys av händelser samt olika 

klassificeringssystem, taxonomier, för att systematisera och ge rapporteringen en 

enhetlig struktur. Vanliga taxonomier är ADREP (Accident/Incident Data Reporting) 

(Baranzini & Christou, 2010) som används av Internationella civila 

luftfartsorganisationen (ICAO) och HFACS (Human Factors Analysis and Classification 

System) som är inspirerad av schweizerostmodellen (Goode et al., 2016). 

Petschnig och Haslinger-Baumann (2017) fann i en metastudie av 

incidentrapporteringssystem ett samband mellan ett holistiskt synsätt och 

effekten/nyttan med systemet. Det positiva resultatet av att använda ett system 

förstärks av att implementera ett holistiskt synsätt samt att ledningen följer upp med 

relevanta mätetal och efterfrågar resultat (Petschnig & Haslinger-Baumann, 2017). 

Nedan beskrivs några system samt deras användningsområden. Dessa har samma, 

eller liknande, syfte som det analyserade IA-systemet. 

 

3.8.1 UPLOADS 

I Australien har forskare tagit fram ett incidentrapporteringsverktyg speciellt 

anpassat för instruktörsledda utomhusaktiviteter. Systemet kallas UPLOADS 

(Understanding and Preventing Led Outdoor Accidents Data System) och bygger på 

klassificeringssystemet HFACS och dess 14 koder på systemnivå vilka har 

kompletterats med 107 beskrivande koder för bidragande faktorer (Goode et al., 

2016). I systemet kan rapporterade händelser analyseras med hjälp av en 

riskanalysmetod med systemperspektiv, byggd med Rasmussens AcciMap som grund 

(Salmon et al., 2017).  
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Syftet med UPLOADS är att ge möjlighet att dra systemiska slutsatser från händelser 

inom olika aktiviteter såsom skolidrott, vandring och scoutläger (Salmon et al., 2017). 

En studie av UPLOADS visar att det är svårt att dra tillförlitliga slutsatser på en 

övergripande nivå trots avancerat klassningssystem (Goode et al., 2016). 

Jämfört med IA-systemet använder UPLOADS mer utvecklat väl definierat och 

anpassat klassificeringssystem, utvecklat för att stödja systemiska slutsatser. 

 

3.8.2 MARS 

Major Accident Reporting System (MARS) togs fram av Europeiska kommissionen för 

att medlemsstaterna skulle kunna samla information om stora olyckor enligt 

Sevesodirektivet (Lindberg, Hansson & Rollenhagen, 2010). Genom att använda 

systemet uppfyller medlemsstaterna rapporteringskraven i direktiven och det blir 

samtidigt möjligt att analysera olyckor och lära av tidigare händelser inom unionen 

(Sales, Mushtaq, Christou & Nomen, 2007). 

Systemet består av två typer av rapporter, en enkel rapport som används för att 

rapportera en olycka, med i huvudsak möjlighet att skriva fritext (Kirchsteiger, 1999). 

Den fullständiga rapporten innehåller fördefinierade fält och mer detaljer och 

används normalt för att dokumentera resultatet från utredningar. Tack vare 

strukturen med fördefinierade fält möjliggörs såväl statistiska analyser som analys av 

trender (Sales et al., 2007). 

Jämfört med IA-systemet är MARS anpassat för ett dedikerat syfte, 

rapporteringskraven i Sevesodirektiven, men systemet stödjer i sig inte systematiskt 

arbete och slutsatser. Däremot finns en dokumenteringsfunktion för utredningar, 

den fullständiga rapporten, som möjliggör lärande av händelser även från andra 

organisationer. 

 

3.8.3 CIRAS 

CIRAS (Confidential Incident Reporting and Analysis System) är ett konfidentiellt 

rapporteringssystem framtaget för den brittiska järnvägen där data samlas in genom 

formulär och intervjuer innan rapporteringen kodas och anonymiseras (Davies, 

Wright, Courtney & Reid, 2000). Rapporteringen kodas i 54 kategorier enligt en 

hierarkisk taxonomi i tre nivåer. 
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Wallace, Ross och Davies (2003) menar att konfidentialitet gör det omöjligt att 

analysera med konventionella metoder och har i en hermeneutisk studie byggd på 

kvalitativa säkerhetsdata tagit fram en metod för hur en tillförlitlig analys ska kunna 

ske. I ett första skede är inte rapporteringen anonym, den görs dock i en förenklad 

form varpå oberoende experter intervjuar och kodar händelser samt anonymiserar 

(Wallace et al. 2003). 

Jämfört med IA-systemet har CIRAS en hierarkisk taxonomi i flera nivåer och flera 

kategorier. Varje rapportering kompletteras med en intervju vilket ökar 

sannolikheten för enhetlig klassificering av händelser. För CIRAS är alla rapporter 

anonyma, i IA-systemet finns möjligheten att dölja personlig information. 

 

3.8.4 Aviation Safety Report System (ASRS) 

Inom flygindustrin har incidentrapporteringssystemet Aviation Safety Report System 

(ASRS) använts sedan mitten av 1970-talet. Systemet är frivilligt med möjlighet för 

olika yrkeskategorier att rapportera olika typer av händelser i en databas. Rapporter 

från piloter, kabinpersonal, flygkontrollanter samt underhållsrapporter rapporteras i 

ett och samma system (Tanguy, Tulechki, Urieli, Hermann & Raynal, 2016). 

I systemet kategoriseras händelser utifrån en strikt hierarkisk taxonomi i två nivåer. 

ASRS fungerar som en databas med möjlighet att använda avancerade sökfunktioner, 

kombinationer av sökord och fält, samt sökning av enstaka ord (Tanguy et al., 2016). 

Rapportering i systemet görs, som i IA-systemet, av flera användare utan 

specialistkunskap. Jämfört med IA-systemet är ett internationell strikt hierarkiskt 

klassificeringssystem, taxonomi, implementerat i ASRS. Denna strikta taxonomi 

stödjer trendanalys och systemiska slutsatser. 

 

3.8.5 ECCAIRS 

ECCAIRS (European Coordination Center for Accident and Incident Reporting 

Systems) är ett mjukvarubaserat system för rapportering och hantering av incidenter. 

Systemet är framtaget av Europeiska kommissionen för att standardisera 

transportsektorns incident- och olycksrapportering inom den Europeiska unionen för 

att på så sätt underlätta informationsutbyte (Tanguy et al., 2016). 

För indexering av såväl rapportering som analys av incidenter används en 

internationell standard, ADREP-taxonomin, framtagen av Internationella civila 
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luftfartsorganisationen (ICAO). Indexeringen är komplex och sker i flera hierarkiska 

nivåer med mer än 800 attribut, vilket ger totalt 160 000 möjliga värden. 

Analysarbetet underlättas genom att systemet är utformat för att ge stöd för den 

komplexa taxonomin genom frågor mot databasen, något som skett på bekostnad av 

textsökning (Tanguy et al., 2016). 

Jämfört med IA-systemet har ECCAIRS implementerat en komplex hierarkisk 

indexering, taxonomi, med mer än 800 attribut vilket stödjer systemiska slutsatser 

och avancerat analysarbete. 

3.9 Hinder/framgångsfaktorer för att arbeta med ett systemperspektiv på 

arbetsmiljöfrågor 

För att kunna analysera arbetsmiljöfrågor ur ett systemperspektiv, ett helhets-

perspektiv, krävs en förståelse för såväl verksamheten som för analysmodeller för 

hela system. Incidentrapporteringssystem ger möjlighet att lagra och tillgängliggöra 

information om enstaka händelser. För att erhålla mätbara förbättringar krävs stöd 

från högsta ledningen och en kultur som inte letar syndabockar, Petschnig och 

Haslinger-Baumann (2017) rekommenderar även att införandet av systemet utförs 

med stöd av en risk-/säkerhetschef. 

CIRS (Critical Incident Reporting System) är ett av flera rapporteringssystem som 

används på sjukhus i Europa (Petschnig & Haslinger-Baumann, 2017). Petschnig och 

Haslinger-Baumann fann i sin studie av användningen av CIRS i klinisk riskhantering 

att som en följd av användningen av CIRS kunde säkerhetskulturen förbättras, 

systemet gav även möjlighet att upptäcka svagheter samt analysering av 

systemförändringar. 

Ett väl fungerande system kännetecknas av hela personalens medverkan, en icke 

skuldbeläggande kultur, återkoppling samt en integrering av systemet med såväl risk- 

som kvalitetsledningssystemen (Petschnig & Haslinger-Baumann, 2017). Vidare fann 

Petschnig och Haslinger-Baumann (2017) att utbildning av personalen och 

transparens är väsentliga faktorer för att uppnå en effektiv riskreducering. Då det 

ofta är många individer som rapporterar händelser i systemet kommer den 

information som finns lagrad för de olika händelserna att variera, det har i studier 

visat sig att bäst resultat fås om registrering av händelser utförs av specialutbildad 

personal (Stemn et al., 2018). 

Systemen för incidentrapporter innehåller en mängd information och det kan vara 

svårt att manuellt skapa sig en bild över databasen. Med hjälp av datorstöd i form av 
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textanalys (TA) kan rapporterade händelser klassificeras och analyser underlättas 

(Ittoo, Nguyen & van den Bosch, 2016). Flygindustrin har ett utvecklat 

klassificeringssystem (ADREP-taxonomin med flera nivåer) och processer där flera 

instanser kvalitetssäkrar informationen. Trots detta kan klassificeringsfel lätt uppstå, 

något som kan ge allvarliga effekter då informationen ska användas till analyser för 

framtida åtgärder (Tanguy et al., 2016). 

Det finns många försök att underlätta för dem som rapporterar genom 

standardisering av termer. Studier visar att det mest effektiva vore att analysera den 

ursprungliga texten som rapporterades och därur extrahera kategoriseringen, denna 

kan då utföras mer detaljerad och samtidigt kan en incident kategoriseras mot flera 

taxonomier (Ittoo, Nguyen & van den Bosch, 2016; Tanguy et al., 2016). Genom att 

använda en kombination av strukturerad taxonomi byggd på ämnesmodellering, där 

den som rapporterar får kategorisera händelsen, och avancerad NLP-analys2, språklig 

dataanalys, av fritext i incidentdatabaser kan latenta områden och trender upptäckas 

(Kuhn, 2018). 

För att öka användbarheten av incidentrapporteringssystem har Ittoo et al. (2016) i 

ett akademiindustriellt samarbete, inom flygindustrin, tagit sig an att utveckla ett 

automatiskt sätt att förbättra kvaliteten på incidentrapporter. En av slutsatserna är 

att ADREP-klassificeringen inte räcker för att identifiera trender och nya 

frågeställningar, för att förbättra denna funktionalitet har en ämnesmodellering 

tagits fram (Ittoo et al., 2016). Ittoo et al. (2016) menar även att det är viktigt att 

normalisera de textbaserade rapporterna för att minimera antalet terminologiska 

variationer och synonymer. För att ytterligare öka kvaliteten i data utvecklades 

maskininlärning som tränades och utvärderades med statistiska metoder samt 

jämfördes med en mänsklig expertpanel. Resultatet visade att för att vara praktiskt 

tillämpbart inom industrin är identifiering av en grundläggande noggrann 

klassificering kritisk (Ittoo et al., 2016).  

 

3.10 Arbetsmiljöproblem inom verkstadsindustrin 

Under perioden 2014 – 2016 har cirka 3 personer per år avlidit i arbetsolyckor inom 

tillverkningsindustrin, en positiv utveckling sedan 2011 då antalet omkomna var 11 

(Arbetsmiljöverket, 2017b). Under 2016 anmäldes 5 827 arbetsolycksfall med 

sjukfrånvaro varav 1 597 fall resulterade i en sjukfrånvaro på mer än 14 dagar 

                                                 
2 Natural Language Processing 
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(Arbetsmiljöverket, 2017b). Leander et al. (2011) konstaterar att införa ett 

incidenthanteringssystem är ett effektivt sätt att minska antalet olyckor inom 

verkstadsindustrin.  

Vanliga arbetsolyckor inom verkstadsindustrin beror enligt Arbetsmiljöverkets 

arbetsskadestatistik (2016a) på fordonskollision, feltramp, lyft eller annan 

överbelastning samt, fall i samma nivå, se Figur 4. När det gäller arbetssjukdomar är 

ergonomiska belastningsorsaker den absolut vanligaste orsaken följt av fysikaliska 

orsaker (Arbetsmiljöverket, 2016a). Statistiken är hämtad från tillverkningsindustrin 

för att motsvara det som rapporterats i TIA av teknikföretag under den studerade 

perioden, 2015. För att möjliggöra en jämförelse av det studerade företaget har 

statistiken tagits fram för att motsvara den typ av verksamhet som bedrivs på det 

studerade företaget, det vill säga i huvudsak montering. Med anledning av detta 

valdes detaljerade branscher: Tillverkning av övriga maskiner; Tillverkning av 

motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar; Tillverkning av andra transportmedel; 

Reparation och installation av maskiner och apparater; Tillverkning av elapparatur. 

 

 

Figur 4. Arbetsolyckor fördelat per skadeorsak (Arbetsmiljöverket, 2016a). 

 

Fall på samma nivå, halka eller snubbla, är ”den vanligaste orsaken till olyckor i alla 

branscher i hela Europa” (Arbetsmiljöverket, 2015b, s. 1). Under 2015 var nästan 

60 % av anmälda fallolyckor fall på samma nivå (Arbetsmiljöverket, 2016d).  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Fo
rd

o
n

sk
o

lli
si

o
n

, p
åk

ö
rd

,
sk

ad
ad

 a
v 

fö
re

m
ål

,…

Fe
lt

ra
m

p
, l

yf
t 

e
lle

r 
an

n
an

ö
ve

rb
e

la
st

n
in

g

Fa
ll 

i s
am

m
a 

n
iv

å 
- 

t 
e

x 
p

å
h

al
t 

go
lv

 e
lle

r 
is

/s
n

ö
 p

å…

Sl
o

g 
e

m
o

t 
n

åg
o

t,
 t

ra
m

p
ad

e
p

å 
n

åg
o

t 
va

ss
t

M
at

e
ri

al
 f

ö
ll,

 r
as

ad
e

, b
ra

st
el

le
r 

sp
rä

n
gd

e
s

Fa
ll 

fr
ån

 h
ö

jd
 -

 t
 e

x 
n

ed
åt

 i
tr

ap
p

a 
el

le
r 

av
st

ig
n

in
g…

D
am

m
, g

as
, r

ö
k 

el
le

r
vä

ts
ko

r

A
n

n
an

 o
rs

ak

El
ek

tr
ic

it
et

, e
xp

lo
si

o
n

 e
lle

r
b

ra
n

d

H
o

t 
e

lle
r 

vå
ld

, c
h

o
ck

, r
äd

sl
a

Arbetsolyckor - 2015



 

30 

 

Statistik från TIA-systemet visar att de för branschen tio vanligast rapporterade 

händelserna fördelas enligt Figur 5. Vanligast förekommande är Falla i samma nivå, 

(halka eller snubbla) tätt följt av Träffas av flygande eller fallande föremål. På tredje 

plats återfinns kategorin Övrigt och på sjätte plats Påkörd, klämmas av vägfordon, 

truck, spårtrafik.  

 

 

Figur 5. Fördelning av händelser rapporterade i TIA (AFA, u.å.c). 

 

Olyckor med truckar inblandade är vanliga inom tillverkningsindustrin. Inom 

branschen inträffade, under perioden 2008 – 2012, 40 % av det totala antalet 

anmälda truckarbetsolyckorna, med sjukfrånvaro som följd (Arbetsmiljöverket, 

2013). 
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4 Metod 

Kapitlet beskriver studiens genomförande, typ av studie samt metoder för insamling 

av dataunderlag. Avsnittet beskriver även hur urval samt begränsning av 

analysmängd gjorts och avslutas med en beskrivning av hur underlaget analyserats. 

Metoder som används är litteraturgenomgång, numerisk analys av dataunderlag 

från TIA-systemet, intervjuer samt analys med MTO-perspektiv av underlag hämtat 

från TIA. Använda verktyg är paretodiagram samt Ishikawadiagram. 

 

4.1 Strategi och ansats 

Denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats med växling 

mellan empiri och teoretisk reflektion. Forskningsdesignen är en fallstudie enligt 

definition av Merriam (1994). Studien bygger på data från såväl litteraturstudie som 

underlag från TIA-systemet samt intervjuer. Tillvägagångssättet för studien har varit 

att inledningsvis utfördes en litteraturstudie för att hitta relevanta modeller och 

teorier att basera studien på. Då underlaget från TIA-systemet var omfattande 

begränsades först mängden data med hjälp av en övergripande numerisk analys som 

låg till grund för specificering av lämplig avgränsning samt för identifiering av 

lämpliga respondenter. Därefter utfördes fördjupade kvalitativa analyser av 

rapporterade händelser från TIA-systemet samt fördjupade numeriska analyser av 

kategoriseringsvariationer samt tematisering av TIA-data. Avslutningsvis 

genomfördes fördjupade kvalitativa analyser av utförda intervjuer. 

Studien är en kvalitativ studie och bygger på konkreta skildringar i form av händelser 

som rapporterats av företagets anställda. Då det är de anställdas egna beskrivningar, 

uppfattningar och upplevelser som utgör grunddata som tolkades valdes en kvalitativ 

metod med ett hermeneutiskt perspektiv. En kvalitativ studie genomförs för att ge 

ökad förståelse och mening (Merriam & Tisdell, 2016), den bygger på data som är 

beskrivande vilket gör det omöjligt att i förväg veta vilka slutsatser som kan dras 

(Lantz, 2013). Det hermeneutiska perspektivet fokuserar på tolkningar och 

sammanhang (Merriam & Tisdell, 2016). 

TIA, som system, har studerats i en fallstudie med hjälp av data från ett företag i 

syfte att undersöka om det är möjligt att med hjälp av TIA analysera händelser ur ett 

systemperspektiv. En fallstudie är lämplig att använda då syftet är att beskriva ett 

system på djupet (Merriam & Tisdell, 2016). För att få en djupare systemförståelse 

för risker och problemområden inom organisationen, baserat på rapporterade 

händelser, har en analys gjorts ur ett MTO-perspektiv. 
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4.2 Litteratursökning 

Inledningsvis utfördes en litteratursökning för att hitta relevanta studier och 

facklitteratur om MTO, modeller och systemsäkerhet. Litteraturen har använts som 

grund att bygga analysmodellen på samt för att analysera faktorer som påverkar ett 

väl fungerande incidentrapporteringssystem. Då ett effektivt arbetsmiljöarbete i stor 

utsträckning innebär förändringar valdes som grund för analysmodellen en modell 

för verksamhetsutveckling, modellen presenteras i Figur 1, se avsnitt 3.6. 

Litteratursökningen utfördes genom sökning av relevanta studier och facklitteratur. 

Sökord som användes var bland annat, HTO, Human technological and 

organizational, organizational development, MTO, human factors, accident analysis, 

system safety, near miss reporting, accident reporting, safety management, reporting 

system, occupational accident, health and safety management. För kompletterande 

sökning av relevanta artiklar och litteratur användes referenser i studier och artiklar 

från första sökningen. Denna sökning har upprepats under arbetets gång. 

Vidare användes information från Arbetsmiljöverkets hemsida där publikationer i 

form av föreskrifter, rapporter och kunskapssammanställningar hämtades. 

Information har även hämtats från hemsidor från bland annat Bolagsverket samt 

AFA. 

 

4.3 Urval av data 

Med anledning av den stora mängd data tillgänglig i TIA och studiens begränsade tid 

var en avgränsning nödvändig. För att denna begränsning inte skulle påverkas av om 

det finns variationer i tiden av den typ av händelser som rapporterats sattes 

avgränsningen i vilken typ av händelser som skulle analyseras. I ett första steg 

exporterades därför ett komplett utdrag ur TIA för det studerade företaget under 

perioden 2015 till och med första kvartalet 2016 till Excel. 

Exkluderat från urvalet av de fem skadeorsakerna är Fordonsolycka, Cykelolycka, 

Restprodukter/Avfall, Utsläpp i mark samt Energianvändning som vid en första 

avgränsning inte ansågs gälla den direkta arbetsmiljön. Med hjälp av Excel och ett 

paretodiagram identifierades därefter de fem skadeorsaker med flest rapporterade 

händelser för vidare bearbetning.  
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4.4 Numerisk analys av data 

För att kunna analysera data från företagets registrerade händelser i TIA-systemet 

exporterades data från TIA-databasen från vald period till Excel. Med hjälp av Excel 

togs statistik fram såsom totala antalet händelser, antal händelser per skadeorsak 

och antal händelser per händelseansvarig samt antal ärenden per status. 

Fördelningen av händelser per händelsetyp illustrerades med hjälp av Excel och de i 

TIA-systemet, vid registrering, valbara händelsetyper företaget använder. Denna 

analys utfördes med hela underlaget från företagets TIA-underlag. 

Antal registrerade händelser per skadeorsak togs fram med hjälp av de i TIA-

systemet valbara skadeorsakerna. Här genomfördes först en grov sortering där data 

som inte ansågs utgöra direkta arbetsmiljöproblem exkluderades. För åskådlig-

görande av resultatet togs paretodiagram fram. För att ta fram paretodiagram 

användes Excel.  

Då det är av stor vikt att kategoriseringen av ärenden följer en enhetlig taxonomi för 

att kunna analysera trender togs kategoriseringsvariationer fram med hjälp av Excel. 

Antal händelser per händelseansvarig användes för urval av intervjurespondenter. Då 

en spridning av respondenter var önskvärd valdes både respondenter med få 

händelser och respondenter med många händelser. 

För att bedömma av huruvida företaget använder sig av ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete i användningen av TIA-systemet utfördes, med hjälp av Excel, en 

övergripande numerisk analys av antal ärenden per status. Processens olika status 

kan vara från rapporterad till klar, se avsnitt 1.2 för utförlig beskrivning.  

 

4.5 Analysverktyg 

Paretodiagram är ett verktyg för att åskådliggöra förekomsten av en parameter och 

är lämpligt att användas för prioritering av åtgärder (Osvalder et al., 2010). I ett 

paretodiagram illustreras mätta parametrar med staplar placerade i storleksordning 

med fallande frekvens. Störst frekvens placeras till vänster i diagrammet (Bergman & 

Klefsjö, 1991). 

För att tydliggöra och illustrera analysresultat från MTO-analysen valdes 

Ishikawadiagram. Ishikawadiagram används för att grafiskt illustrera och strukturera 

orsaker till väl definierade problem (Osvalder et al., 2010). Ishikawadiagram, även 
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kallat fiskbensdiagram, används för att analysera orsaker till identifierade 

problemområden. Genom att tydliggöra orsak och verkan kan trolig orsak till 

problemet identifieras (Bergman & Klefsjö, 1991). 

Orsaker till väl definierade problem kan med hjälp av Ishikawadiagram kategoriseras 

och presenteras grafiskt. I analysen har TIA-systemets studerade skadeorsaker 

använts som huvudorsaker och MTO-modellens definierade faktorer har använts 

som problemkategorier, se Figur 6. Bakomliggande orsaker struktureras och 

illustreras som fiskben på de grövre definierade problemkategoriernas ben. I figuren 

har respektive problemkategori försetts med en procentsats för att tydligare 

illustrera hur stor andel respektive problemkategori (MTO-kategori) utgör av det 

definierade problemet (skadeorsak i TIA). 

Definierat problem 
(skadeorsak i TIA)

Problemkategori 
(MTO kategori)

Orsak

Orsak

Problemkategori 
(MTO kategori)

Problemkategori 
(MTO kategori)

Problemkategori 
(MTO kategori)

x %

x % x %

x %

 

Figur 6. Ishikawadiagrammets struktur. 

 

4.6 Analys med MTO-perspektiv 

Inledningsvis valdes modell för MTO-analysen därefter klassades data från TIA-

systemet utifrån denna grund. Porras och Robertsons (1992) modell valdes med 

anledning av att det är en modell för verksamhetsutveckling som lägger stor vikt vid 

det mänskliga beteendet och dess påverkan av fysiska, tekniska och organisatoriska 

faktorer. Företaget vill med rapporteringen hitta, och därmed undvika, allvarliga 

risker, en form av verksamhetsutveckling inom arbetsmiljöområdet. Studiens 

analyser med MTO-perspektiv baseras på en anpassad modell efter Porras och 

Robertsons modell. För att tydliggöra hur klassningen utfördes kompletterades 

modellen, se utförlig beskrivning i teoriavsnitt 3.6. 
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En innehållsanalys med fokus på meningen (Kvale & Brinkmann, 2014) utfördes på 

analysmaterialet från TIA. Graneheim och Lundman (2004) menar att en 

innehållsanalys av texter och intervjuer alltid påverkas av den som utför analysen då 

det i princip medför att texten tolkas. Analysen utförs enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) i tre steg: meningskodning, meningskoncentrering och meningstolkning. Kvale 

och Brinkman (2014) poängterar att vid analyser med fokus på meningen är det vad 

den som ligger bakom den studerade texten menar, avsikten, som är det viktiga att 

få fram. Utmärkande för en kvalitativ studie är att denna analys och tolkning utförs i 

sin kontext (Kvale & Brinkmann, 2014). 

För att ta fram representativa ord till Ishikawadiagrammen utfördes analysen i flera 

steg. I ett första steg klassades händelserna i tekniska, fysiska, organisatoriska 

respektive sociala faktorer. Kategorierna följde den anpassade modellen efter Porras 

och Robertsons (1992) modell och därefter tillämpades subkategorier, som till 

exempel inventarier, beteenden och yttre miljö. Slutligen utfördes en menings-

koncentrering och tolkning för att identifiera relevanta ord för att erhålla en 

illustrativ sammanställning av vad den rapporterande medarbetaren menar ligger 

bakom händelsen. Som exempel kan nämnas fysiska faktorer, inventarier och skydd 

saknas samt sociala faktorer, beteenden och gående genar.  

Underlaget som analyserades från TIA var främst det från den rapporterade 

medarbetaren. Händelserubrik, Händelseförlopp, Anmälarens uppfattning om orsak 

samt Anmälarens förslag på/utförd åtgärd studerades. Samtliga analyser utfördes 

manuellt genom att studera varje händelse och tolka vad medarbetaren ansåg ligga 

bakom händelsen. Totalt innehöll de studerade 1 825 händelserna 81 882 ord som 

koncentrerades till Ishikawadiagrammens redovisade bakomliggande orsaker till 

händelserna. I enstaka fall studerades hela ärendet för att förstå meningen bakom 

det rapporterade. Händelserna klassades enligt den faktor anmälaren själv, vid 

anmälningstillfället, uppfattade låg bakom risken. Ansågs det vara slarv eller misstag 

som låg bakom kategoriserades händelsen under Sociala faktorer om det däremot 

ansågs bero på bristande arbetsrutiner kategoriserades händelsen under Tekniska 

faktorer. Tolkningsresultatet presenteras i form av Ishikawadiagram.  

Klassningen utfördes under sommaren och hösten 2016, parallellt fördes loggbok 

över hur klassningen utfördes. Under våren 2017 finbearbetades analysmaterialet 

med subkategorier och meningskoncentrering. En kontroll ufördes samtidigt av den 

första klassningen för att på så sätt validera att analysen bygger på en konsekvent 

klassning. 



 

36 

 

4.7 Intervjuer 

För att få en djupare förståelse för hur TIA som verktyg upplevs som stöd för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget genomfördes fem semistrukturerade 

intervjuer med personer som hanterar händelser i TIA. Utöver intervjuer samlades 

även kompletterande information in från företagets personalchef samt 

arbetsmiljöansvarig, detta utfördes i form av riktade frågor till berörda.  

Semistrukturerad intervju valdes då denna form av intervju ger en möjlighet att 

anpassa fokus på intervjun utifrån den aktuella situationen (Lantz, 2013) både utifrån 

vad som framkommit vid tidigare intervjuer och vad som framkommer under det 

aktuella intervjutillfället (Merriam, 1994). Urval av intervjurespondenter utfördes för 

att få en bredd och spridning utifrån det i TIA rapporterade analysmaterialet. En 

första analys av TIA-underlaget genomfördes med anledning av detta för att finna 

olikheter mellan händelseansvariga. 

Respondenterna kontaktades i ett första steg genom företagets HR-avdelning för att 

på detta sätt visa att intervjuerna och undersökningen var sanktionerade inom 

företaget. Därefter skickades separata inbjudningar till utvalda respondenter, med e-

post, där syftet med undersökningen angavs samt information om att deltagande i 

intervjuerna var på frivillig basis. För exempel på inbjudan se bilaga 1. 

Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form med hjälp av en intervjuguide, se 

bilaga 2, fokus anpassades utifrån varje respondents svar under intervjutillfället. 

Intervjuerna inleddes med att än en gång poängtera att det var frivilligt att deltaga i 

undersökningen samt att det som framkom under intervjuerna inte kommer att vara 

spårbart tillbaka till den aktuella respondenten. Tre av fem respondenter samtyckte 

till att intervjutillfället ljudinspelades. Dessa tre intervjuer genomfördes under 

december 2016. Vid övriga två intervjuer togs anteckningar under intervjuernas 

gång, dessa intervjuer genomfördes under juni 2016. 

Innan analys av intervjuerna lyssnades de ljudinspelade intervjuerna igenom vid flera 

tillfällen och anteckningar från de övriga intervjuerna lästes igenom flera gånger för 

att på så sätt få en känsla för innehållet innan teman valdes (Kvale & Brinkmann, 

2014).  
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Som ett första steg i analysen av intervjuerna valdes teman utifrån den vid 

intervjuerna framkomna informationen. Ärendehantering i TIA-systemet, Upplevelse 

av systemet samt Systematiskt arbetsmiljöarbete valdes för tematisering i analysen. 

Respondenterna anonymiserades för att inte uttalanden skulle vara spårbara till 

enskilda personer och därefter sorterades och strukturerades citat efter tema. 

 

4.8 Validering av MTO-perspektiv 

Delresultat, i form av en tidig utgåva av Ishikawadiagrammet för riskorsak 

Psykosocial påverkan, presenterades i juni 2016 för HR-ansvarig för att öka 

förståelsen för denna typ av risker och vilka gemensamma faktorer som synliggörs 

vid en analys med systemsyn. Under augusti 2016 presenterade HR-ansvarig 

Ishikawadiagrammet för företagets ledningsgrupp varpå det diskuterades inom 

ledningsgruppen. Därefter användes diagrammet som en månads fokusområde och 

diskussionsunderlag inom hela företaget för att bidra till ökad förståelse och 

medvetenhet för arbetsmiljöfrågorna ur ett företagsgemensamt perspektiv, 

systemperspektiv. 
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5 Resultat 

I kapitlet redovisas resultatet från analyser av underlaget från TIA samt från 

genomförda intervjuer. Inledningsvis presenteras resultatet från analyser utförda 

med data från TIA-underlaget med avsikt att presentera vad det undersökta 

företagets medarbetare rapporterar, antal och typ av händelser samt genomförda 

MTO-analyser per skadeorsak. Därpå presenteras resultat kopplade till det 

undersökta företagets arbetssätt, rapporteringarnas kategoriseringssvariationer 

samt ärendenas status i TIA-systemet. Avsnittet avslutas med en analys av intervjuer 

genomförda på det undersökta företaget.  

 

5.1 Händelser 

Det undersökta företagets medarbetare hade under den studerade perioden 

registrerat totalt 4 493 händelser i TIA-systemet fördelat på riskobservation, tillbud, 

miljö samt arbetssjukdom. Fördelningen mellan dessa typer av händelser presenteras 

i Figur 7.  

 

 

Figur 7. Fördelning av registrerade händelser per Händelsetyp. 
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Figur 8 visar fördelningen av registrerade händelserna på de i TIA-systemet, vid 

registrering, valbara skadeorsakerna. Övrigt och blank (ingen angiven skadeorsak) 

utgör 23,1 %, 1 039 händelser av totalt 4 493 registrerade händelser. Dessa 

händelser har inte en tydlig klassning av kategorin skadeorsak. Ur figuren kan de fem 

tydligt definierade Skadeorsaker med flest antal registrerade händelser utläsas. 

 

 

Figur 8. Fördelning av registrerade händelser per Skadeorsak. 
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De fem skadeorsaker med flest registrerade händelser utgör 1 825 händelser av 

totalt 4 493, det vill säga 40,6 % av det totala antalet händelser, se Tabell 1. 

Tillsammans utgör resterande tjugo valbara skadeorsaker 1 629 händelser, 36,3 %. 

Tabell 1. Antal och andel registrerade händelser per skadeorsak för de fem vanligaste 
skadeorsakerna. 

Skadeorsak Antal registrerade 

händelser 

Andel av totala antalet 

registrerade händelser 

Träffas av flygande eller fallande 

föremål 
463 11,1 % 

Falla i samma nivå (snubbla, halka) 442 10,9 % 

Påkörd, klämmas av vägfordon, truck, 

spårtrafik 
368 8,9 % 

Ergonomisk risk 277 6,9 % 

Psykosocial påverkan 275 6,6 % 

 

 

5.2 Analys med MTO-perspektiv  

Nedan visas resultat från analys med MTO-perspektiv av de valda fem skadeorsaker 

med flest registrerade händelser. I figurerna visas Ishikawadiagram för var och en av 

de fem skadeorsakerna. I de färgade rutorna längst till höger i varje figur ses 

skadeorsaken, som den är definierad i TIA-systemet. På de fyra fiskbenen ses i de 

färgade rutorna faktorer enligt MTO-modellen, utefter benen ses resultatet från 

meningskoncentreringen, det vill säga vad de som rapporterat händelser anser ligger 

bakom. I änden på varje fiskben har den procentuella andelen av händelser med 

bakomliggande orsaker inom kategorin angivits.  

Risker med användning av truckar är fördelade på såväl skadeorsak Träffas av 

flygande eller fallande föremål som Påkörd, klämmas av vägfordon, truck, spårtrafik. 

PPE och Sociala faktorer gäller främst personal som inte har sin huvudsakliga 

arbetsplats i företagets produktionslokaler och som vid besök inte använt skyddsskor 

och/eller varselväst. Endast ett fåtal händelser koncentrerade till PPE avser avsaknad 

av skyddsglasögon. Avsaknad av hörselskydd finns inte med i det analyserade 

underlaget något som anses bero de studerade skadeorsakerna.  
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5.2.1 Skadeorsak Träffas av flygande eller fallande föremål 

Figur 9 visar analysresultatet av skadeorsak Träffas av flygande eller fallande 

föremål. Denna kategori innehåller händelser som till exempel skruvbits som går 

sönder under användning samt material som inte är förankrat på godspall och därför 

kan falla men även snö och is som kan falla från tak.  

42 % av ärendena har rapporterats bero på fysiska faktorer och 32 % på tekniska 

faktorer. De tekniska bakomliggande faktorerna kan grupperas i Trasiga verktyg, 

Lyftutrustning, Arbetsmetod/-moment samt Arbetsrutin. Arbetsmetod/-moment 

utgör 33 % av de tekniska faktorerna och anses bero på det specifika arbets-

momentet, till exempel pallhantering i pallställage. Arbetsrutin utgör 9 %, i detta fall 

anser den rapporterande individen att händelsen beror på brister i instruktioner och 

rutiner. Vid en specifik händelse anses den bakomliggande faktorn vara en 

kombination av rutiner, arbetsmoment och avsaknad av lämpligt utformat 

lyftverktyg, samtliga är tekniska faktorer och därför påverkas inte den procentuella 

fördelningen mellan MTO-faktorerna.  

Endast en liten andel, 4 %, av händelserna ansågs bero på organisatoriska faktorer. 

Under denna kategori har till exempel angivits att entreprenörer inte fått tillräcklig 

information, inköpt material har dålig kvalitet samt bristande säkerhetsrutiner. 

Resterande 22 % under sociala faktorer anses bero på den enskilda individen och 

dennes beteenden. Här utgör orsaker som slarv och misstag den största andelen och 

tillsammans uppgår de till cirka 50 % av de sociala faktorerna. Medarbetarna ansåg 

även att bristande uppmärksamhet, ovarsamhet och stress låg bakom denna typ av 

händelser som kan klassas som sociala. Denna analys redovisar det som rapporterats 

i systemet. Inom ramen för studien utfördes ingen djupare analys för att finna 

anledningen bakom dessa beteenden. 
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Figur 9. Träffas av flygande eller fallande föremål, bakomliggande faktorer ur ett MTO-
perspektiv. 

 

5.2.2 Skadeorsak Falla i samma nivå (snubbla, halka) 

Analysen av skadeorsak Falla i samma nivå (snubbla, halka) visas i Figur 10. Den 

dominerande bakomliggande faktorn ansågs av de rapporterande medarbetarna 

vara den fysiska faktorn. I denna kategori återfinns faktorer från både den yttre och 

den inre miljön. Bristande snöröjning samt halkbekämpning vintertid utgör 16 % av 

denna faktor. Den näst största andelen utgörs av lösa kablar/sladdar som 

rapporterats i 15 % av fallen. Olika typer av problem har rapporterats på själva golvet 

där det i ett antal fall saknas golvplåtar eller det finns bultar som sticker upp ur 

golvet. Andra golvrelaterade problem är hål och trasiga golvplattor. Cirka 12 % av 

händelserna ansågs bero på bristande städning, ordning och reda eller material på 

golvet, även de klassade som fysiska faktorer då dessa hör till den fysiska 

arbetsplatsen som sådan. Tekniska faktorer utgör 5 %, här står utrustning för den 

största andelen och består till exempel av läckande truckar eller annan utrustning 

samt för korta kablar, alternativt slangar. I enstaka fall konstaterade 

uppgiftslämnaren att det fanns brister i arbetsmoment eller arbetsrutiner.  

Organisatoriska faktorer ansågs ligga bakom endast 1 % av händelser som 

kategoriserats med skadeorsak Falla i samma nivå (snubbla, halka). Det som 

rapporterats i denna kategori är administrativa rutiner som rutiner för 

kommunikation med entreprenörer och rutiner gällande guidning i 
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produktionslokalerna. Sociala faktorer som ansågs bero på personliga egenskaper 

utgör 11 %. Här ansågs slarv och misstag i olika former vara den huvudsakliga 

bakomliggande faktorn för att snubbla eller halka.  
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Figur 10. Falla i samma nivå (snubbla, halka), bakomliggande faktorer ur ett MTO-perspektiv. 

 

5.2.3 Skadeorsak Påkörd, klämmas av vägfordon, truck, spårtrafik 

Figur 11 visar analys av skadeorsak Påkörd, klämmas av vägfordon, truck, spårtrafik. 

Den näst största faktorn är den fysiska som ansågs stå för 35 % av händelserna. Här 

återfinns ett antal faktorer i den yttre miljön i närområdet men även rapporter om 

att det är trångt står för en stor andel av de fysiska faktorerna. Tekniska faktorer 

utgör 10 % av händelserna, av dessa rör drygt hälften automatiska truckar, 

autotruckar. Även tekniska problem med truckar finns rapporterade, dessa utgör 

10 % av det totala antalet tekniska faktorer. 

Utmärkande för organisatoriska faktorer som ansågs ligga bakom skadeorsaken 

Påkörd, klämmas av vägfordon, truck, spårtrafik är att de utgörs av kommunikation, 

såväl inom organisationen som externt och med entreprenörer. Den största andelen 

av händelserna ansågs bero på en social faktor. Här står gående i truckgång för 

nästan en fjärdedel av händelserna och tillsammans med gående genar står felaktig 

gångtrafik för 31 %. Med gående genar avses att medarbetare genar över arbetsytor 

för att få kortare väg. Dessa händelser har klassats tillhöra denna faktor på grund av 

att gångar finns uppmarkerade både för trucktrafik och gående och det är 

kommunicerat var gående ska gå. Kvarstår gör individens beteende som i sig kan 
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grunda sig i flera olika bakomliggande faktorer, detta kan utredas vidare för att se om 

samband finns. 8 % av händelserna ansågs bero på avsaknad av PPE. Här är det att 

medarbetare saknade PPE som var problemet och att de då riskerade att skada sig. 

Varför medarbetarna saknardePPE har även i detta fall ansetts vara 

beteenderelaterat. 
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Figur 11. Påkörd, klämmas av vägfordon, truck, spårtrafik, bakomliggande faktorer ur ett 
MTO-perspektiv. 

 

5.2.4 Skadeorsak Ergonomisk risk 

Figur 12 visar att de ergonomiska riskerna huvudsakligen ansågs bero på fysiska och 

tekniska faktorer. Fysiska faktorer är till stor del relaterat till bord samt stolar och 

anpassningsmöjligheter av dessa i kombination med själva den fysiska utformningen 

av arbetsplatsen och ur ergonomisk synpunkt dålig placering. En stor gemensam 

faktor ansågs bero på att det är trångt och att det med anledning av detta inte 

funnits möjlighet att utforma en arbetsplats med bättre ergonomiska 

förutsättningar. Belysning, ventilation och luftkvaliteten ansågs tillsammans utgöra 

cirka 10 %. Tekniska faktorer av ergonomisk vikt ansågs vara lyft och anpassade 

lyftverktyg, drygt 40 % låg bakom dessa ergonomiska risker. Knappt 40 % av de 

tekniska faktorerna ansågs utgöras av arbetsmetoder/moment och arbetets 

utformning. 
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Intressant när det gäller de ergonomiska riskerna är att en viss del ansågs bero på 

organisatoriska faktorer och specifikt leverantörer och/eller bristande 

kommunikation med leverantörerna. Det handlar om godshantering och leveranser 

som är felaktigt packade vilket resulterar i tunga lyft och extra hantering på 

företaget. I den mån sociala faktorer rapporterats har det ansetts bero på den 

enskilde individens beteende, till exempel att sitta still trots att möjlighet finns att 

ändra arbetsställning genom att omväxlande stå och arbeta. Även rent slarv när det 

gäller avsaknad av PPE har ansetts bero på den enskilde. 
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Figur 12. Ergonomisk risk, bakomliggande faktorer ur ett MTO-perspektiv. 

 

5.2.5 Skadeorsak Psykosocial påverkan 

Figur 13 visar orsaker som ansågs ligga bakom Psykosocial påverkan. På företaget 

ämnade man fokusera på vad medarbetarna ansåg ligga bakom de psykosociala 

riskerna. Med anledning av detta grupperades inte orsaker på samma sätt som vid 

övriga analyser. I detta diagram presenteras fler exempel på registrerade ord för att 

skapa en tydligare bild av rapporteringsvariationen och därmed öka förståelsen för 

den komplexa bilden. 

27 % av de risker som ansågs ha Psykosocial påverkan beror enligt medarbetarna på 

fysiska faktorer. Kontorslandskap, överhörning och ljudnivån utgör nästan 25 % av de 

fysiska faktorerna. Brist på tysta rum samt att rummen är lyhörda står för drygt 17 % 

då dessa är byggnadsrelaterade ingår de i de fysiska faktorerna. Bland de tekniska 
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faktorerna ansågs nästan hälften vara IT-relaterade i någon form och dessa händelser 

ansågs utgöra en risk för stress.  

Den främsta organisatoriska faktorn ansågs vara arbetsbelastningen följt av 

organisationen, dess struktur och otydlighet. Här rapporterades att omorganisation 

ansågs ligga bakom flera av dessa problem och risker. Bland de sociala faktorerna 

förekommer mötes- och mailkultur, en känsla av otillräcklighet, egna prestationskrav 

samt något enstaka fall av kränkning.  
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Figur 13. Psykosocial påverkan, bakomliggande faktorer ur ett MTO-perspektiv. 

 

5.3 Kategoriseringsvariationer  

Möjligheten att kategorisera händelser vid registrering är många. Nedan redovisas 

ett axplock av olika sätt händelser innehållande samma typ av ord är kategoriserade 

med olika skadeorsaker. Sammanställningen har gjorts för att påvisa brister i 

kvaliteten/enhetligheten på rapporterade händelser. I utförd MTO-analys har 

händelsen analyserats enligt det som registrerats, det vill säga inga justeringar 

avseende skadeorsaker eller dylikt har gjorts. 
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Händelser gällande ergonomi alternativt arbetsställning är registrerade på fem olika 

Skadeorsaker varav Ergonomisk risk är en. 39 händelser har en Händelserubrik 

innehållande orden ergonomi alternativt arbetsställning se Tabell 2 för fördelning på 

de olika skadeorsakerna. 

Tabell 2. Händelserubrik innehållande orden ergonomi alternativt arbetsställning. 

Skadeorsak 
Antal registrerade 

händelser 

Ergonomisk risk 30 

Akut överansträngning (av t.ex. dra, skjuta, 

lyfta 
5 

Psykosocial påverkan 1 

Komma i kontakt med vasst föremål 1 

Blank 2 

 

 

Händelser gällande snubbla alternativt halka registreras på flera olika skadeorsaker. 

Antalet händelser med Händelserubrik innehållande orden snubbla alternativt halka 

är 109 fördelat på Skadeorsaker enligt Tabell 3. 

Tabell 3. Händelserubrik innehållande orden snubbla alternativt halka. 

Skadeorsak Antal registrerade händelser 

Ergonomisk risk 1 

Falla från höjd 2 

Falla i samma nivå (snubbla halka) 86 

Fordonsolycka 1 (vid truckkörning inomhus) 

Övrigt 12 

Blank 7 
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I 265 händelser innehåller beskrivningen av händelsen orden snubbla, snubbelrisk 

alternativt halka (i fältet Händelseförlopp i TIA-systemet). Händelserna är 

registrerade med skadeorsaker enligt Tabell 4. Tabellen visar att denna typ av 

händelser registreras på flera olika skadeorsaker.  

Skillnaden mellan Tabell 3 och Tabell 4 visar behovet av ytterligare kompletterande 

taxonomi alternativt fritextsök för att identifiera samtliga händelser gällande risker 

för att snubbla eller halka (falla i samma nivå). 

Tabell 4. Händelseförlopp innehållande orden snubbla, snubbelrisk alternativt halka. 

Skadeorsak 
Antal registrerade 

händelser 

Falla i samma nivå (snubbla, halka) 192 

Övrigt 24 

Blank 18 

Falla från höjd 7 

Fordonsolycka 5 

Fastna eller klämmas mellan föremål 4 

Slå mot fast föremål 3 

Påkörd, klämmas av vägfordon, truck, spårtrafik 2 

Komma i kontakt med elström 2 

Komma i kontakt med skadligt ämne (även 

inandning) 
2 

Cykelolycka 1 

Psykosocial påverkan 1 

Ergonomisk risk 1 

Brand (explosion) 1 

Akut överansträngning (av t.ex. dra, skjuta, lyfta) 1 

Komma i kontakt med vasst föremål 1 
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Orden stress alternativt psykosocial förekommer i 87 Händelserubriker registrerat på 

sju olika Skadeorsaker. Se Tabell 5 för fördelning. 

Tabell 5. Händelserubrik innehållande orden stress alternativt psykosocial. 

Skadeorsak Antal registrerade 

händelser 

Psykosocial påverkan 73 

Akut överansträngning (av t.ex. dra, skjuta, lyfta) 2 

Övrigt 4 

Blank 5 

Utsättas för kyla, hetta eller strålning 1 

Fordonsolycka 1 

Påkörd, klämmas av vägfordon, truck, spårtrafik 1 
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5.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete – hantering av händelser  

I det analyserade materialet kan händelsernas status utläsas, det vill säga var i 

processen för händelsehantering de är. Figur 14 visar händelsernas fördelning över 

de olika status de kan anta i TIA-systemet. Händelserna ska passera alla steg, från 

vänster till höger, i turordning innan de anses klara. 

Figuren visar status på företagets samtliga registrerade händelser under den 

studerade perioden, totalt 4 493. Ur figuren kan utläsas att händelser hanteras 

systematiskt enligt SAM. Av 4 493 händelser har 2 803 följts upp och godkänts 

medan 51 klarmarkerats men ännu inte godkänts. Bilden är en ögonblicksbild från 

tillfället när databasen exporterades från TIA-systemet.  

 

Figur 14. Fördelning av händelsernas status i TIA-systemet. 

 

5.5 Intervjuer 

Nedan visas en sammanställning av resultatet från intervjuer med personal som i 

olika roller är ansvariga för händelseanalyser på företaget. Respondenterna är 

anonyma och citat är hämtade från de intervjutillfällen som spelats in, nedan citeras 

intervjupersonerna som A, B respektive C.  

 

5.5.1 Händelsehantering i TIA-systemet 

Medarbetarna har ett flertal möjligheter att rapportera händelser i TIA-systemet. 

Rapportering sker av medarbetarna själva i en dator, med hjälp av en app i 

mobiltelefonen eller också kan de ta hjälp av en kollega, chef alternativt 
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skyddsombud. Vid implementering av arbetssätt och mål har företaget inte 

tydliggjort när och hur rapporteringen ska ske. 

Vi har inte kopplat riktigt, vad vi ska rapportera in, och när (B). 

Om någon inte har skyddsglasögon då vill man ha ... 

det finns inte bristande skyddsutrustning, det är inte en kategori, då 

blir det träffas av något (A). 

När en händelse rapporteras tillåter systemet att den som registrerar gör detta 

anonymt samt att flera fält lämnas tomma, inklusive typ av händelse som tillåts 

lämnas blank. För att hantera och stänga händelsen i TIA krävs att vissa fält är ifyllda, 

i de fall dessa lämnats tomma när händelsen rapporterades krävs att händelse-

ansvarig kompletterar ärendet. 

Råkar händelseansvarig öppna en ofullständigt rapporterad 

händelse kan inte händelsen stängas utan att kompletteras (A). 

Händelseansvarig kommer inte vidare utan att ha kompletterat 

ärendet, 

eller så får jag klicka i att den här utreds inte för att den är för 

otydlig och då måste jag förklara varför ska jag inte utreda … (A). 

Chefer med många underställda får många ärenden att hantera i och med att 

företaget har satt mål som innebär att varje medarbetare skall rapportera tre 

händelser och varje chef sex händelser per år. Den stora mängden händelser blir svår 

att överblicka och flera chefer upplever att de inte har den tid som krävs för att 

hantera alla inkomna ärenden i systemet. 

Att allt måste gå igenom samma steg gör att det vi skulle behöva 

reagera på, riskerar att försvinna i mängden (B). 

Företaget använder inte systemstödet i TIA för att analysera händelser ur ett MTO-

perspektiv. TIA används enbart för enklare händelsehantering samt för 

dokumentering av skyddsronder. För allvarliga och mer komplicerade fall görs, och 

dokumenteras, själva rotorsaksanalysen utanför TIA med en av företaget vald 

generell analysmetodik.  

Sedan när vi får de allvarligare ... då använder vi inte ens TIA på det 

sättet för då gör vi … utanför TIA (A). 
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5.5.2 Upplevelse av systemet 

Systemet upplevs inte användarvänligt. 

Jag kan tycka att användarvänligheten på TIA är för dålig (C). 

Varje grej tar väldigt lång tid att komma igenom (B). 

Samtliga respondenter upplever hanteringen av händelser som omständlig och 

tidskrävande med många steg för alla typer av händelser oavsett allvarlighetsgraden 

på händelsen.  

Det är för många steg för 95 % av ärendena, de inte så allvarliga 

händelserna (A). 

Mycket tid läggs på att hantera systemet utan att ha åtgärdat några 

risker egentligen (B). 

Samtliga respondenter uttrycker ett starkt önskemål om ett mer användarvänligt 

system med möjlighet att kunna markera extra viktiga händelser och en möjlighet att 

snabbt kunna få en överblick över de händelser som behöver prioriteras. 

Jag hade ju gärna velat kunna flagga upp extra viktiga. 

Har man ingen möjlighet att flagga de som är viktiga är det risk för 

att man missar någonting eftersom målen är satta så att det 

rapporteras in mycket (B). 

En enklare hantering av ärenden med färre steg och möjlighet att stänga mindre 

komplicerade ärenden utan att genomföra samtliga steg är ytterligare ett önskemål 

för ett mer användarvänligt systemstöd. 

Ja, jag tycker att det är för många steg,  

olika nivåer, sätter man en låg risk kanske man kan stänga den på 

något enklare sätt, inte göra de här olika stegen … jag vill inte grotta 

ner mig i struntfrågor (A). 
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Då verksamheten är av sådan art att många ärenden rapporteras på samma sak, eller 

liknande, önskas att dessa ärenden skulle kunna grupperas och hanteras som en, där 

en och samma åtgärd löser flera rapporterade händelser. 

En hel del brister rapporteras på samma sak, då vill man ju kunna 

klumpa ihop dom och behandla dom, alltså du gör inte en åtgärd per 

sak utan du gör ju en åtgärd som ska ta hand om alla dom. Då vill 

jag ju kunna koppla dom. Jag måste gå in på varje sak för sig. Även 

om den inte ska utredas är det nästan lika många steg man måste 

igenom (B). 

 

5.5.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Företaget arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön och säkerhetskulturen 

där rapportering i IA-systemet är en del. Mål för antal rapporterade händelser per 

medarbetare och år har satts i ett försök att förebygga tillbud och olyckor. Ytterligare 

arbetsmiljömål är satta för LTI (Lost Time Injury), förlorad arbetstid, MTI (Medical 

Treatment Injury), skador som kräver vård men inte sjukskrivning, genomförande av 

SOT (Safety Observation Tour), skyddsronder, samt andel öppna risker. 

Arbetsmiljöansvarig på företaget gör en sammanställning och följer upp mätetal per 

månad.  

Uppföljning av antal tillbud och olyckor sker veckovis av ansvariga chefer och 

rapporterade händelser tas upp och diskuteras internt inom grupperna varje vecka 

på avdelningsmöten. 

Vi står varje vecka och pratar om hur många risker vi har fått in, hur 

många tillbud och olyckor vi haft å hur vi ligger till (A). 

Jag har inte lika bra koll på hur många risker vi har stängt, vårat mål 

är hur många risker vi har (A). 
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6 Analys och diskussion 

I kapitlet analyseras och diskuteras studiens resultat, metodval och genomförande. 

Analys och diskussion av studiens resultat presenteras enligt gruppering av 

frågeställningar i avsnitt 2.1. Frågeställningarna, i kursivt, inleder respektive 

underkapitel, därefter följer en analys och diskussion av resultatet med den 

teoretiska grund som presenteras i kapitel 3. Kapitlet avslutas med avsnittet 

Metoddiskussion som innehåller en diskussion av metodval samt genomförande av 

studien. 

 

6.1 Resultat 

Nedan följer analys och diskussion av studiens resultat grupperat per frågeställning. 

 

6.1.1 Rapporteringen 

Hur ser rapporteringen från ett företag ut? Vilka händelser, typ och skadeorsak, 

rapporteras?  

Den största andelen händelser har rapporterats med skadeorsak övrigt, denna 

kategori utgör drygt 18 %. På sjunde plats bland skadeorsaker, med drygt 6 %, kan 

ses kategorin blank, där den rapporterande inte angett någon skadeorsak vid 

rapporteringstillfället. Totalt utgör dessa ”odefinierade” skadeorsaker 24 % av 

företagets rapporterade händelser. 

I vissa fall är det svårt att följa upp och analysera händelser då det inom företaget 

saknas tydliga instruktioner eller lathundar för hur händelser ska registreras samt att 

det går att registrera anonymt. IA-systemet tillåter anonym registrering av händelser 

och detta innebär att det kan vara svårt att analysera händelser som saknar viktig 

information. Wallace et al. (2003) konstaterar att anonymiteten försvårar analys av 

händelser varför en kombination av intervjuer och experter som kategoriserar 

händelser rekommenderas. 

Tillsammans utgör dessa ”odefinierbara” skadeorsaker en stor andel av företagets 

rapporterade händelser något som i kombination med anonym registrering gör det 

svårt att med hjälp av TIA-systemet analysera trender. Analys av trender på en 

övergripande nivå kräver ett systemperspektiv, en strukturerad kategorisering, 

transparens och möjlighet till återkoppling (Goode et al., 2016; Petshnig & Haslinger-

Baumann, 2017; Salmon et al., 2017).  
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Rapporteringen av en och samma brist kan ske på ett flertal olika sätt genom att den 

enskilde kategoriserar risken på olika sätt. Genom att tydliggöra och exemplifiera hur 

företaget avser analysera data i TIA kan en ökad rapporteringskvalitet ges. Detta 

skulle kunna leda till bättre förutsättningar för analyser på systemnivå. 

Förutsättningar för en ökad rapporteringskvalitet är att ta fram tydliga instruktioner 

och lathundar samt utbilda personalen och skapa en förståelse för hur underlaget 

ska användas för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna (Petshnig & Haslinger-

Baumann, 2017). Stemn et al. (2018) påpekar att rapporteringen är fundamental för 

möjligheten att lära av tidigare händelser. 

De flesta rapporterade händelser är riskobservationer. Företaget har arbetat med att 

få en rapporteringskultur och behöver nu fortsätta att arbeta vidare för att förbättra 

kvaliteten/enhetligheten på rapporterade brister samt med säkerhetskulturen inom 

företaget. Ett effektivt riskhanteringssystem ökar riskmedvetenheten och bidrar till 

en ökad säkerhetskultur (Petshnig & Haslinger-Baumann, 2017). Många händelser 

skulle kunna undvikas med ökad medvetenhet, säkerhetskultur, genom att förändra 

medarbetarnas beteende. Analysen med MTO-perspektiv visar att beteende anses 

ligga bakom många händelser inom samtliga studerade skadeorsaker. 

Vid en jämförelse mellan rapporteringen från det studerade företaget, TIA och 

Arbetsmiljöverket, sammanställt i en ”Tio-i-topptabell”, Tabell 6, kan ses att samma 

teman återkommer i samtliga kolumner. Skillnader skulle kunna förklaras av att olika 

definitioner används för skadeorsaker samt att företagens verksamheter vid en 

närmare analys inte är helt överensstämmande. Utöver detta inkluderar statistiken 

från det studerade företaget och TIA riskobservationer och incidenter och statistiken 

från Arbetsmiljöverket inkluderar endast arbetsolyckor. En ytterligare anledning till 

skillnader mellan statistik från det studerade företaget och TIA skulle kunna bero på 

att företaget genomförde en kampanj före 2015 med fokus att ersätta alla 

knivar/verktyg med ”öppen” egg, något som kan resultera i att denna skadeorsak 

hamnar långt ner i företagets lista i jämförelse med TIA och Arbetsmiljöverket. 
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Tabell 6. Skadeorsaker, ”Tio-i-topp”. Jämförelse av statistik från det studerade företaget, TIA 
och Arbetsmiljöverket. 

Det studerade företaget 

(inkluderar även risker och 

incidenter) 

TIA (inkluderar även risker 

och incidenter) 

Arbetsmiljöverket 

(arbetsolyckor) 

Övrigt 
Falla i samma nivå (snubbla, 

halka) 

Fordonskollision, påkörd, 

skadad av föremål… 

Träffas av flygande eller 

fallande föremål 

Träffas av flygande eller 

fallande föremål 

Feltramp, lyft eller annan 

överbelastning 

Falla i samma nivå (snubbla, 

halka) 

Övrigt Falla i samma nivå – t ex på 

halt golv eller is/snö på… 

Påkörd, klämmas av 

vägfordon, truck… 

Fastna eller klämmas mellan 

föremål 

Slog emot något, trampade 

på något vasst 

<blank> 
Fordonsolyckor Material rasade, föll, brast 

eller sprängdes 

Ergonomisk risk 
Påkörd, klämmas av 

vägfordon, truck… 

Fall från höjd – t ex nedåt i 

trappa eller avstigning… 

Psykosocial påverkan 
Komma i kontakt med vasst 

föremål 
Damm, gas, rök eller vätskor 

Komma i kontakt med 

elström 

Skada av egen hantering av 

föremål 
Annan orsak 

Fastna eller klämmas mellan 

föremål 

Brand (även explosion) Elektricitet, explosion eller 

brand 

Komma i kontakt med vasst 

föremål 

Falla från höjd 
Hot eller våld, chock, rädsla 

 

Företaget skulle kunna anses vara representativt då det kan förmodas vara troligt att 

rapporterade händelser överensstämmer med olycksstatistik för branschen. 

Truckolyckor, fall, samt ergonomisk belastning är vanligt förekommande inom 

tillverkningsindustrin (Arbetsmiljöverket, 2013, 2016a). Arbetsmiljöverket inkluderar 

truckar i fordonskollision (Arbetsmiljöverket, 2016a), en kateogrisering som inte 

stämmer överens med IA-systemets kategorisering.  
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6.1.2 TIA-systemets förmåga att fånga upp trender 

Hur kan ett företags arbetssätt med TIA-systemet och dess databas av registrerade 

händelser användas för att på ett tidigt stadium fånga upp trender avseende 

arbetsmiljöproblem inom organisationen eller inom branschen? 

IA-systemets effektivitet bygger på rapporterade händelser som kategoriserats enligt 

en enhetlig taxonomi. Studiens resultat visar att även om IA-systemet har funktioner 

för statistik och analyser är det viktigt att medarbetarna har kunskap om hur 

kategoriseringssystemet fungerar för att möjliggöra den fulla potentialen i analyser. 

Studier visar att för att kunna påvisa trender ur en stor mängd textdata krävs en 

kombination av enhetlig kategorisering och NLP (Ittoo et al., 2016; Tanguy et al., 

2016; Kuhn, 2018). 

Företaget har som mål att varje medarbetare årligen skall rapportera tre händelser 

och varje chef sex händelser. Under den studerade perioden har totalt 4 493 

händelser rapporterats av företagets medarbetare, den största andelen av dessa är 

3 849 riskobservationer som därmed utgör 86 %. För avdelningar med många 

anställda per chef är antalet händelser att hantera stort och risken finns att 

händelser som skulle behöva prioriteras försvinner i mängden. Systemen för 

incidentrapporter innehåller en stor mängd information och det kan vara svårt att 

manuellt skapa sig en överblick av händelser (Ittoo et al., 2016; Kuhn, 2018). I många 

fall är den chef som är händelseansvarig beroende av att någon annan chef 

prioriterar och frigör resurser för en aktivitet. För en effektiv förebyggande 

riskhantering måste högsta ledningen visa engagemang, skapa en process, sätta 

effektiva mätetal samt prioritera arbetet med införande och användande av ett 

incidentrapporteringssystem (Gnoni, Andriulo, Maggio & Nardone, 2013; Petshnig & 

Haslinger-Baumann, 2017). 

Innan företaget började använda TIA-systemet skedde rapporteringen manuellt av 

chef och/eller skyddsombud på en pappersblankett som signerades. Detta 

möjliggjorde komplettering av information för analys av rotorsak. I dagsläget finns 

möjlighet för den som registrerar en händelse att välja att vara anonym samt att inte 

utföra en komplett rapportering vid registreringen. Wallace et al. (2003) fann att 

anonym incidentrapportering försvårar analys och att rapportering i kombination av 

intervjuer utförda av oberoende experter gav möjlighet till anonymitet samtidigt som 

analysdata kunde dokumenteras och kategoriseras för att möjliggöra analyser av god 

kvalitet. Petschnig och Haslinger-Baumann (2017) understryker att utbildning och 

transparens är väsentliga faktorer för att uppnå en effektiv riskreducering.  
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Inom avdelningar diskuteras inkomna TIA-ärenden på avdelningsmöten, något som 

ger möjlighet för lärande och ständiga förbättringar inom avdelningen. Genom att 

anlägga ett systemperspektiv på organisationsnivå/företagsnivå och se till helheten i 

stället för att hantera varje avdelning separat ges en möjlighet att fånga upp tidiga 

trender på brister på företagsnivå. Genom att inte använda ett systemperspektiv på 

det samlade underlaget i TIA går företaget miste om möjligheten till effektiv proaktiv 

riskhantering och organisatoriskt lärande något som Salmon et al. (2017) fann var 

avgörande för effektiviteten med ett incidentrapporteringssystem.  

Kategoriseringen i IA följer inte en taxonomi anpassad för att hitta fel i barriärer. 

Studier visar att det är av stor vikt för ökad förståelse och effektivt förebyggande 

arbete att händelser, risker och bakomliggande faktorer kan kategoriseras (Gnoni et 

al., 2013; Ittoo et al., 2016; Salmon, et al. 2017; Tanguy et al. 2016) samt att 

analysmetoden stödjer kategoriseringen (Sonnemann, 2010). Rasmussen och 

Svedung (2007) utvecklade med anledning av detta en analysmetod, riskmodell, för 

att illustrera hur beslut på olika nivåer påverkar risken för olycka. Med denna 

riskmodell som grund har incidentrapporteringssystemet UPLOADS utvecklats 

(Goode et al., 2016; Salmon et al., 2017). En annan riskmodell som utvecklats vidare 

och används av praktiker är Reasons schweizerostmodell (Underwood & Waterson, 

2013) och kategoriseringssystemet HFACS som bygger på schweizerostmodellen 

(Madigan et al., 2016). Andra tekniska system som i olika grad stödjer en enhetlig 

taxonomi är MARS (Sales et al., 2007), CIRAS (Wallace et al., 2003), CIRS (Petschnig & 

Haslinger-Baumann, 2017), ASRS samt ECCAIRS (Tanguy et al., 2016). Dessa system är 

utvecklade för att stödja olika branscher och är därmed i viss mån anpassade i sin 

taxonomi. Samtliga dessa system har, en för analys och förståelse av orsakssamband, 

mer utvecklad taxonomi än IA-systemet. 

Företaget har under en tid arbetat systematiskt med arbetsmiljöfrågor och ville satsa 

separat på ökad förståelse för de psykosociala riskerna. Företaget kände till att 

denna typ av händelser i TIA, av medarbetarna, rapporteras både med skadeorsak 

Psykosocial påverkan och ibland som Psykisk överbelastning (chock, hot). Under 

sommaren och hösten 2016 analyserades därför dessa händelser och ett separat 

Ishikawadiagram togs fram för att ge ledningen en ökad förståelse för 

medarbetarnas syn på bakomliggande problem och risker. Analysen möjliggjorde en 

riktad insats med fokus på framkomna riskområden. En analys av 

kategoriseringsvariationer visar att händelser där beskrivningen inkluderar orden 

stress alternativt psykosocial i 84 % av fallen kategoriserats med skadeorsak 

Psykosocial påverkan, 4 % respektive 5 % av händelserna har antingen kategoriserats 
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som övrigt eller lämnats blanka, utan kategorisering. Detta tyder på att det kan vara 

svårt att förlita sig på kategorisering som görs av den som rapporterar. Resultaten 

från denna studie styrker tidigare forskningsresultat från studier av bland andra 

Lander et al. (2011), Salmon et al. (2017) samt Wallace et al. (2003).  

Genom att presentera de bakomliggande orsakerna på en systemnivå, i detta fall 

företagsnivå, har företaget fått möjlighet att analysera orsakerna ur ett 

systemperspektiv med gemensamma bakomliggande faktorer. Företaget har använt 

sig av underlaget för psykosociala risker både i gemensamma diskussioner mellan 

chefer men även i vidare arbetsmiljöarbete med hela personalen vilket resulterat i 

dels en samsyn på frågeställningen dels direkta förbättringsaktiviteter.  

En undersökning av händelser med snubbla, snubbelrisk alternativt halka visar 

motsvarande tendens. Falla i samma nivå (snubbla, halka) har klassats i 72 % av 

fallen och övrigt eller blank i 9 % respektive 7 % av fallen. En effektiv riskhantering 

kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med systemperspektiv och en analysmetod 

där en enhetlig taxonomi i kombination med textanalys används för att kunna fånga 

upp trender (Ittoo et al., 2016). 

För att det ska vara möjligt att analysera trender krävs att data kan kategoriseras på 

ett ändamålsenligt sätt och att kvaliteten på indata är tillräckligt bra. Den 

kategorisering som väljs ska vara knuten till analysmetodiken som valts och denna 

måste kvalitetssäkras för att skapa ett mervärde (Goode et al., 2016, 2017). 

I IA-systemet finns samma typ av händelser registrerade med olika kategorisering 

vad gäller skadeorsak. Detta visar på svårigheten för medarbetare att kategorisa 

enhetlig. Sammanställningen har gjorts för att påvisa brister i kvaliteten på 

rapporterade händelser. I utförd MTO-analys har händelsen analyserats enligt det 

som registrerats, inga justeringar avseende skadeorsaker eller dylikt har gjorts. Med 

variation i kategorisering av händelser minskar möjligheterna att direkt ur TIA få 

korrekt analys ur ett systemperspektiv. För att kunna identifiera bakomliggande 

orsaker och trender krävs en enhetlig kategorisering (Kuhn, 2018).  

Vid en bedömning av datamängden i TIA kan konstateras att nuvarande 

kategorisering inte stödjer ett effektivt systemperspektiv. En kombination av att data 

skapas av alla anställda samt att chefer saknar tillräcklig kunskap om helhetssynen 

och därmed heller inte förstår vikten av att kvalitetssäkra grunddata gör det svårt att 

påvisa trender på ett tillförlitligt sätt. Genom att kombinera fritextanalys med en 

strikt taxonomi kan trender påvisas ur en stor mängd data (Kuhn, 2018). 
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Vid studier av hur olika branscher applicerat systemperspektiv kan konstateras att 

det finns olika mognadsgrad samtidigt som acceptansnivån för risker skiljer mellan 

branscher. En bransch som kommit långt med högt ställda krav är flygindustrin. För 

flygindustrin är den generella risken inte så stor om man ser till procentuella andelen 

skadade eller omkomna, men när en risk inträffar är publiciteten stor och 

konsekvensen momentant omfattande. Detta har drivit fram ett grundligt, metodiskt 

arbetssätt. 

Flygtransporter, liksom andra säkerhetskritiska aktiviteter, har utformat dedikerade 

procedurer för att hantera säkerhetsrelaterade risker. En väl utvecklad 

säkerhetskultur genererar mycket data från alla rapporter av onormala händelser 

(incidenter). Dessa data är mycket värdefulla för att kunna identifiera nya hot mot 

säkerheten och ge möjlighet att undvika dem. Som i alla komplexa system kan 

ursprunget för dessa hot vara tekniskt, organisatoriskt, miljömässigt eller mänskligt 

och oftast en kombination av ovanstående (Tanguy et al., 2016). 

IA-systemet har sedan analysmaterialet exporterades för studien uppdaterats när 

det gäller analysdelen. På önskemål från användare inom pappersindustrin har 

utredningsutskottet tillsammans med en referensgrupp tagit fram en utrednings-

modul med checklistor som ska stödja analys av barriärer och orsaker med MTO-

perspektiv. Modulen lanserades i under 2016 (AFA, 2016c). Barriärutredningen söker 

fysiska och organisatoriska brister där vallistor finns för organisatoriska och tekniska 

barriärer. Det blir då enkelt att fylla i huruvida dessa finns eller har brustit. 

Orsaksanalysen söker rotorsak samt bidragande orsaker, här klassas orsakerna med 

M, T respektive O (AFA, 2017b). Denna förbättrade analysmodul stödjer, med hjälp 

av checklistorna, utredaren av enskilda händelser. För att möjliggöra tillförlitliga 

analyser på en övergripande systemnivå krävs även en konsekvent kategorisering av 

skadeorsak samt en taxonomi som är kopplad till brister i barriärer (Tanguy et al., 

2016; Madigan et al., 2016). 

Händelseansvarig som ska analysera en händelse kan, förutom att använda sig av 

checklistor, ta hjälp från liknande händelser inom branschen (AFA, 2017a). Detta ger 

möjlighet till lärande över organisationsgränser inom branschen. Studien har visat att 

detta i praktiken kan vara svårt då rapporteringsmöjligheterna för risker är många 

samt att det är möjligt att rapportera och kategorisera en risk på flera sätt beroende 

på hur anmälaren tolkar rapporteringsmöjligheterna. Inkonsekvent kategorisering av 

incidentrapporter försvårar effektivt utnyttjande av incidentrapporteringssystem 

inom tillverkningsindustrin och utvärdering av analyser påverkas negativt (Gnoni et 

al., 2013; Lander et al., 2011). 
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För att ”simulera” hur en textbaserad analys med en ändamålsenlig kategorisering 

skulle kunna se ut genomfördes en analys med MTO-perspektiv (fallstudie). 

Resultaten visar att detta är en framgångsrik metod. Textanalys för att utvärdera och 

finna trender i arbetsmiljörelaterade händelser har även fått stöd i forskningen inom 

olika områden, bland annat järnväg och flyg (Tanguy et al., 2016; Wallace et al., 

2003).  

Studiens Ishikawadiagram illustrerar resultatet av den textbaserade analysen med 

kategorisering vald för att öka förståelsen för rapporterade risker. Genom att 

illustrera risker med hjälp av Ishikawadiagram, utformade med MTO-perspektiv som 

grund, kan en förståelse för bakomliggande faktorer förmedlas. Genom att använda 

Rasmussens nivåmodell (Rasmussen, 1997) i kombination med Ishikawadiagrammen 

kan nödvändiga åtgärder och beslut på systemnivå identifieras. 

 

6.1.3 Användarnas perspektiv på TIA-systemet och systemanalys.  

I vilken utsträckning upplever de som hanterar händelser i TIA, det vill säga 

händelseansvariga och analysansvariga, att de får stöd av TIA-systemet för att utföra 

analyser ur ett systemperspektiv? 

Av intervjuer framgår att de inom företaget som hanterar ärenden i TIA-systemet 

anser att systemet inte är användarvänligt, att man anser att det i de flesta fall krävs 

en för stor administrativ insats. Ett starkt önskemål som framfördes var att kunna 

anpassa systemet efter allvarlighetsgrad på den enskilda händelsen. Respondenterna 

upplevde systemet som omständligt och som ett ärendehanteringssystem snarare än 

ett stöd för analyser. Resultatet skulle delvis kunna förklaras av att respondenterna 

saknar utbildning i systemet. IA-systemet medger såväl koppling av händelser till 

varandra som en möjlighet att flagga särskilt intressanta händelser (AFA, 2017b).  

Alla händelser hanteras i TIA men företaget använder sig inte av TIA för att analysera 

allvarliga tillbud utan använder då ett annat koncerngemensamt verktyg som i 

princip följer samma steg i utredningen. Detta förfarande gör att det kan vara svårt 

att analysera huruvida händelseansvariga anser sig få analysstöd i TIA. Resultatet av 

analysen dokumenteras inte i dessa fall i TIA vilket gör att man inte har en gemensam 

databas över samtliga analyser och förbättringsförslag något som behövs för att 

kunna genomföra övergripande analyser på systemnivå. 

För att kunna analysera de rapporterade händelserna på systemnivå, i stället för 

händelsenivå, krävs en hel del manuellt arbete för att ta fram analysunderlag. TIA 
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medger många rapporteringsmöjligheter och det krävs gemensamma riktlinjer för 

hur företagen vill att rapporteringen ska ske. Samtidigt får det inte bli svårt för den 

enskilde medarbetaren att rapportera risker då detta annars kan bli ett hinder 

(Stemn et al., 2018).  

 

6.2 Metoddiskussion  

1 825 stycken händelser analyserades vilket kan anses vara ett statistiskt bra 

underlag för att säkerställa att slutsatserna har god validitet. Tillgången till verkliga 

data ger validitet åt studiens analyser.  

Urvalet av händelser för djupare analys baserades på händelser som ansågs ha direkt 

påverkan på individens arbetsmiljö och som företaget kan sägas äga, ha möjlighet att 

påverka. Med anledning av detta exkluderades, som ett första steg, skadeorsakerna 

Fordonsolycka, Cykelolycka, Restprodukter/Avfall, Utsläpp i mark samt 

Energianvändning. Olyckor med fordon och cykel ansågs vara av arten inträffat vid 

färd på allmän väg till och från arbetet. Även om dessa händelser berör 

medarbetarnas arbetsmiljö finns ofta en tredje part involverad.  

Som ett andra steg i urvalet valdes de fem skadeorsaker med flest rapporterade 

händelser, dessa utgör 40,6 % av det totala antalet rapporterade händelser. I detta 

steg exkluderades kategorierna Övrigt och blank då det ansågs svårt att analysera 

dessa djupare och hitta samband när den som rapporterade händelsen inte hade en 

tydlig uppfattning. Övrigt och blank utgör tillsammans en stor andel, 23,1 % av det 

totala antalet rapporterade händelser och behöver analyseras separat för att 

undersöka varför rapporteringen gjorts i dessa kategorier. 

Analys med MTO-perspektiv var ett aktivt val med avsikt att studera hur detta 

systemperspektiv kan appliceras på en större mängd händelser för att förbättra 

arbetsmiljön istället för att studera varje enskild händelse separat. Forskning har 

visat att systemperspektivet och samspelet mellan människa, teknik samt 

organisation är väsentliga att beakta vid analys av händelser för att identifiera 

grundorsaken till att olyckor och incidenter inträffar (Carayon et al., 2015; Kecklund, 

Arvidsson & Lindvall, 2014; Rollenhagen, 1995). 

Den valda modellen av Porras och Robertson, att bygga MTO-analysen på, ansågs 

lämplig ur perspektivet att som ett första steg tydligt illustrera arbetsmiljörelaterade 

risker där faktorer med påverkan på ett företags värdeskapande process, fysiska 

samt organisatoriska och sociala faktorer identifieras. Modellen kompletterades för 
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att tydliggöra det medarbetarna ansåg ligga bakom de rapporterade händelserna. 

Djupare analyser där verkliga bakomliggande faktorer studeras kan kräva andra 

modeller beroende på syftet med analyserna. Som exempel kan nämnas SHEL-

modellen3 där individen står i centrum (Akselsson, 2010). Denna modell bedömdes 

inte lika lämplig för syftet med denna studie. 

Varje händelse, 1 825 stycken, klassades manuellt enligt vald MTO-modell. För att 

säkerställa validitet fördes loggbok över bedömning av hur händelser klassats.  När 

analysdata finbearbetades kontrollerades klassningen en extra gång för att validera 

en konsekvent klassning.  

MTO-analysen bygger på anmälarnas uppgifter och en tolkning av dessa har lett till 

subkategorier och slutligen meningskoncentrering för att identifiera relevanta ord för 

att erhålla en illustrativ sammanställning som kan användas till ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Innehållsanalyser påverkas alltid av den som utför analysen 

(Graneheim & Lundman, 2014). Då en tolkning gjorts för att sammanställa Ishikawa-

diagrammen kan resultatet få andra vinklingar om tolkningen görs vid andra tillfällen 

och av andra personer. Studiens analys bygger i stor utsträckning på anmälarnas 

egen uppfattning och de ord som använts vid registrering, endast en liten del har 

tolkats för att gruppera ord som ej var identiska. Tolkningen bör därför inte påverka 

resultatet. Ishikawadiagrammens syfte var att illustrera förbättringsområden och 

utgöra ett underlag för vidare diskussioner och analyser. Syftet var inte att illustrera 

den verkliga orsaken bakom händelser. För att detta ska vara möjligt krävs en studie 

av resultatet av den analys som händelseansvarig utfört, alternativt en möjlighet att 

analysera varje händelse på djupet, inklusive en intervju av den rapporterande 

medarbetaren. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes med händelseansvariga för att få en djupare 

förståelse för upplevelser av IA-systemet samt företagets arbetssätt. Val av 

intervjurespondenter gjordes för att få en spridning utifrån det analyserade TIA-

underlaget. Spridningen kan tyda på att händelseansvariga arbetar olika eller att 

medarbetarna har olika syn på arbetsmiljöfrågor. Semistrukturerade intervjuer 

möjliggjorde att vara flexibel under intervjutillfället och trots det täcka in valda 

teman. Den första kontakten togs genom företagets HR-avdelning, detta kan ha 

påverkat viljan att ställa upp. Respondenterna kan ha känt sig tvingade att medverka. 

För att säkerställa etik och anonymitet gavs möjlighet att avböja deltagande samt 

ljudinspelning av intervjutillfället. Då inte alla intervjuer ljudinspelades kan resultatet 

                                                 
3 Software-Hardware-Environment-Lifeware. (S-Regler, H-tekniken, E-arbetsmijön, L-människan) 
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ha påverkats då det kan vara svårt att fånga svaren enbart med hjälp av anteckningar 

under intervjutillfället.  

Litteratursökningen utfördes på ett tidigt stadium med ett stort urval av sökord. 

Trots mängden sökord var det svårt att hitta aktuella samt relevanta studier inriktade 

på rapporteringssystem samt tillämpning inom tillverkningsindustrin. För att utöka 

sökningen användes därför snöbollseffekten och tillämpning inom andra branscher 

samt inhämtning av information från Arbetsmiljöverkets hemsida. Då litteratur-

sökningen gjorts kontinuerligt under arbetets gång och analysen förfinats iterativt 

kan detta ha påverkat validitet och reliabilitet.  

Bedömningen av relevans och användbarhet bygger på den typ och kategorisering av 

händelser som rapporterats av företagets medarbetare och huruvida dessa kan anses 

vara representativa för branschen. Även om det förekommer kategoriserings-

variationer kan storleken på underlaget, antal registrerade händelser, samt 

registrerade skadeorsaker tyda på att resultaten anses vara representativa för 

branschen och användare av TIA.  
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7 Rekommendationer 

Nedan anges några rekommendationer utifrån studiens resultat och analys. 

Inledningsvis rekommendationer för företag, det vill säga på användarnivå av ett 

informationssystem för rapportering och analys av arbetsmiljöärenden. 

Avslutningsvis för utveckling av IA-systemet för hantering av komplexa ärenden. 

 

7.1 Företag, användning 

För att kunna använda IA förebyggande, dra slutsatser och se systemiska, trender 

behöver företag ta fram riktlinjer för hur händelser ska registreras och klassas samt 

definiera de olika fältens innebörd.  

Förbättra kvaliteten på rapporteringarna. IA-systemet har förutsättningar för att följa 

upp åtgärder på ett strukturerat sätt. På grund av det stora antalet händelser att 

hantera blir det inte alltid utfört, därför behövs tid för att komplettera och värdera 

händelser och därmed förbättra effekterna av det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

Sätt mål på genomförda åtgärder eller något som är värdeskapande och inte endast 

antal rapporteringar per medarbetare. Detta kan bidra till att flytta fokus av arbetet 

till konkreta resultat som förbättrar arbetsmiljön. 

Framtagna Ishikawadiagram kan med fördel användas för vidare analys av det 

studerade företaget för att identifiera förbättringar av arbetsmiljön inom 

analyserade skadeorsaker. Ishikawadiagrammen visar på de mest frekventa 

skaderiskerna vilka kan, om de minimeras, ge bäst effekt för att minska skador och 

sjukskrivning av personal. 

 

7.2 IA-systemet, utveckling 

Komplexiteten i rapportering/hantering av arbetsmiljöärenden gör systemet 

svåröverskådligt. Analys på systemnivå kräver en god klassificeringsstruktur för att 

databaser i tekniska system ska kunna användas för att dra slutsatser och fånga upp 

tidiga trender på ett övergripande plan, med ett systemperspektiv. Ett alternativ 

skulle kunna vara att utöka IA-systemet med en textanalysdel som kan hantera 

fritext i databasen och söka efter nyckelord. Genom att kombinera fritextanalys med 

strikt taxonomi kan trender påvisas ur en stor mängd data (Kuhn, 2018). 
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Händelser som rapporteras i systemet har en bred spännvidd vad gäller 

allvarlighetsgrad. Många händelser är likartade, eller till och med samma, 

rapporterade av olika medarbetare. Händelseansvariga önskar en möjlighet att 

anpassa systemet till olika allvarlighetsgrad på händelser.  
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8 Slutsatser och framtida forskning 
Syftet med studien var att visa om användningen av ett incidentrapporteringssystem 

ger ett företag möjlighet att analysera arbetsmiljöbrister ur ett systemperspektiv och 

på så sätt öka kunskapen om risker inom företaget. 

TIA har systemstöd för rapportering och hantering av händelser men avsaknaden av 

en strukturerad taxonomi gör det svårt att se trender och dra systemiska slutsatser.  

TIA ger bra uppföljning på händelsenivå, enstaka händelser, åtgärder, tider med 

mera men sämre stöd vid analys av helheten med systemperspektiv, MTO-

perspektiv. För att hitta orsaker på systemnivå och därmed kunna planera effektivare 

åtgärder måste en analys genomföras av hela databasen, detta kräver god kvalitet på 

indata. 

Kvaliteten på indata är viktig och det behöver finnas möjlighet för handläggare att 

korrigera data då det kan vara svårt att få alla medarbetare som ska registrera data 

att kategorisera händelserna konsekvent. Denna möjlighet finns i IA-systemet men 

det krävs även att användarna, händelseansvariga, har möjlighet, kunskap och tid att 

utföra detta. 

Ur den analyserade datamängden går det att hitta orsakssamband på systemnivå vid 

analys med MTO-perspektiv. Detta talar för att det är möjligt att använda IA-

systemets databas för analyser ur systemperspektiv. Problemet i detta fall är den 

stora mängd data som företaget hanterar samt att det krävs god tillförlitlighet på 

kategoriseringen av rapporterade händelser för att kunna dra slutsatser och se 

trender. Genom att kombinera fritextanalys med taxonomi kan trender påvisas ur en 

stor mängd data (Kuhn, 2018). 

Studier visar att analys av komplexa system är en avancerad och komplicerad uppgift 

och rekommenderar därför att en speciellt utbildad person, i vissa fall extern expert, 

får till uppgift att ansvara för systematisering och analys (Davies et al., 2000; 

Petschnig & Haslinger-Baumann, 2017; Wallace et al., 2003).  

Slutsatserna kan anses vara generellt användbara. Företaget skulle kunna anses vara 

representativt då rapporterade händelser överensstämmer med vanliga inom 

verkstadsindustrin, och de av teknikföretag rapporterade incidenterna i TIA. En 

jämförelse med statistik från Arbetsmiljöverket visar att de vanligast rapporterade 

incidenterna motsvarar vanligt förekommande arbetsolyckor inom branschen.  
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Studiens resultat belyser en fallstudie baserad på en stor mängd faktiska data 

kopplat till relevant forskning inom arbetsmiljöområdet. Resultatet av studien bidrar 

till en ökad förståelsen för praktiker om möjligheterna och komplexiteten med 

användningen av ett incidentrapporteringssystem. Studien belyser även vikten av att 

arbeta med övergripande systemsyn som knyter ihop rapporteringen med analysen 

och vidare förbättringsförslag för en bättre arbetsmiljö. Dessa resultat stödjer 

tidigare forskning att rapporteringssystem kan ge ett företag möjlighet att analysera 

arbetsmiljöbrister ur ett systemperspektiv och på så sätt medvetandegöra och öka 

kunskapen om risker inom företaget. Vidare styrker resultaten tidigare forskning om 

vikten av att ha en väl grundad taxonomi för att underlätta analysen.  

 

Nedan anges förslag på framtida forskning:  

Studien har identifierat svårigheter med att definiera ett i praktiken användbart och 

pålitligt incidentrapporteringssystem, att skapa ett sammanhängande system från 

incident till systematik och förbättringsaktiviteter med förebyggande effekt. En 

inriktning på framtida forskning skulle kunna vara att finna gemensamma nämnare, 

systemiska orsaker, vilka missas genom att enskilda risker studeras separat och för 

att kunna utveckla ett system som är lätt för den enskilde medarbetaren att 

rapportera i och samtidigt möjliggör tillförlitliga systemiska analyser på en 

övergripande nivå för ansvariga. 
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Bilaga 1 Följebrev intervju 
 

Hej, 

Jag studerar på magisterprogrammet för teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling vid 

KTH och gör mitt examensarbete hos xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Jag undersöker händelser rapporterade i TIA för att se om det finns några 

gemensamma systemiska bakomliggande faktorer som kan fångas upp på ett tidigt 

stadium genom att använda TIA systematiskt. Allt för att underlätta 

förbättringsarbetet. 

För att få en bättre förståelse för hur TIA används och vilket stöd TIA ger användare 

vore jag tacksam för om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju. Inga 

förberedelser behövs från din sida, beräknad tidsåtgång är 50 – 60 minuter. 

Intervjun är frivillig och underlaget kommer att bearbetas enbart av mig. Jag kommer 

att anonymisera all data. 

Har du möjlighet att ställa upp? 

Med vänlig hälsning 

Ingrid Veiret 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Inledning 

Jag: Studerar på KTH, magisterprogrammet för teknik, hälsa och 

arbetsmiljöutveckling. Arbetsmiljöingenjörer  

För att få en bättre förståelse för hur: 

• TIA används 

• TIA upplevs 

• Hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor i organisationen 

Intervjun är frivillig och det är bara jag som kommer att kunna koppla ihop vem som 

sagt vad. 

Får jag spela in samtalet? 

 

Teman 

Allmänna frågor 

Befattning 

Ålder 

Tid på företaget 

Ansvar och befogenheter 

Ansvarsområde 

Gruppstorlek/antal personer? 

Hur stor grupp leder du? 

Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
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Arbetsbelastning/personal 

Har du möjlighet att påverka? 

Din arbetsbelastning 

Dina medarbetares  

Arbetsmiljöarbete 

Hur man jobbar 

På vilket sätt arbetar ni med arbetsmiljö inom xxxxx? 

 din grupp? 

Finns det något sätt att fånga upp tidiga signaler/trender? 

Tex vid tillfälligt ökad arbetsbelastning 

Om något ändrats i arbetets utformning 

Görs det riskanalyser? 

Vid förändringar? 

Följs de upp efter förändringen? 

Forum? 

Deltar du i något forum där det diskuteras arbetsmiljöfrågor? 

När pratar ni i din grupp om arbetsmiljöfrågor? 

Vid vilka tillfällen? 

Systematik? 

Har ni möjlighet, tid och resurser, att arbeta systematiskt med 

arbetsmiljöfrågor? 

Förebyggande? 

Hur arbetar ni förebyggande? På vilket sätt arbetar ni för att det inte 

ska ske incidenter och olyckor? 
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FHV / andra konsulter 

Om du skulle tycka att du behöver stöd utifrån av experter, till exempel 

FHV. Hur gör du då?  

Får du det stöd du behöver? 

Kan man erbjuda det stöd du efterfrågar? 

 

TIA 

Ni har TIA som rapporteringssystem. 

Hur upplever du att TIA fungerar? 

Kan du utveckla 

Hur är inställningen till TIA bland dina medarbetare/din grupp 

Vad rapporteras i TIA? 

Vilken typ av händelser/ärenden? 

Vad händer med ett ärende när det har rapporterats? 

Vem gör vad? 

Vad görs när analysen är klar? 

Sker det någon uppföljning efter åtgärd? 

Om inte – varför? 

Vad görs? 

Hur görs det? 
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Stöd 

Upplever du att du får det stöd du behöver för att utföra ditt arbete effektivt? 

Från: 

System 

Rutiner 

HR 

Kunskap 

Har du fått någon speciell ledarskaps-/chefsutbildning inom xxxxxxxxx? 

Har du möjlighet att gå de kurser du tycker du skulle behöva för ditt 

arbete? 

Attityder 

Hur ser attityderna kring arbetsmiljö och säkerhet ut i organisationen i 

stort, vad förmedlar ledningen? 

Förekommer det/hur ser attityderna kring säkerhet och 

arbetsmiljöfrågor ut inom din grupp? 

Beteende 

Finns det något speciellt beteende som premieras i organisationen? 
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Kommunikation 

Hur ser kommunikationen ut? Olika kommunikationsvägar 

Uppifrån – Ledningen globalt  

Uppifrån – Ledningen Sverige 

Nerifrån – Medarbetare 

Hur tycker du att kommunikationen inom företaget fungerar? 

Uppifrån – Ledningen globalt  

Uppifrån – Ledningen Sverige 

Nerifrån – Medarbetare 

 

Svårigheter/utmaningar? 

Vilka är svårigheterna/utmaningarna med ditt arbete? 

Vilka är de största arbetsmiljöproblemen på din avdelning? 

Har du någon uppfattning om vad det beror på? 

 

Om du fick fria händer…… 

Vad skulle du förbättra? 

 

Tillägg? 

Har du något du skulle vilja tillägga? 
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