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ABSTRACT 
In today’s society, safety in a workplace is an important factor to any organization. Focus on 

improving the working conditions by making them safer through technology is taking us into a 

time where we rely on technology to keep us safe. How well developed the technology may be, it 

is still not enough to keep us entirely from harm. Human error will always be a factor in the 

human interaction with a workplace. This thesis is built upon existing theoretical perspectives 

and with empirical data collected by methods such as interviews and field observations, with the 

aim to shed light upon the view and attitude towards electrical safety in Telge Nät AB. My main 

target group is the electrical installers who develop and maintain the power distribution grid.  

With interventions in this targeted group I hope to start a wind of change in the organization 

and its view on electrical safety. 

This study hopes to answer questions about the electrical installers view on electrical safety and 

the view of the organization as a whole, this is later used to map needed measures to change and 

improve the safety in the organization. The result of this thesis point in the direction of the 

literature, where safety environment is improved by empowering the worker in the task at hand. 

Empowerment is a time consuming process in which the entire company needs to pull its 

weight, so it may be a reality and not just spoken words. 
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SAMMANFATTNING 
Denna studie som genomfördes på uppdrag av Telge Nät AB i Kungliga Tekniska högskolan och 

Stockholms universitet har som syfte att via rådande teoretiska perspektiv och på empirisk bas 

bidra med kunskap om elmontörers uppfattning om elsäkerhet i företaget och via interventioner 

på elmontörsnivå påbörja ett förändringsarbete av organisationen och dess syn på elsäkerhet. 

Studien har således som ambition att besvara frågor kring dels elmontörernas syn på elsäkerhet 

och dels organisationens syn som helhet och vilka åtgärder som krävs för att förändra och 

förbättra elsäkerheten.  

Till hjälp för att kunna besvara dessa frågor tas några teoretiska perspektiv inom mänskligt 

handlande, bildandet och förändringen av säkerhetskultur och säkerhetsklimat och teorier om 

vuxenlärande. Huvudmetoden för att samla in data och som ligger till grund för studien är 

enkätundersökningar, fältobservationer samt intervjuer. Dessa data sammanställs sedan med 

hjälp av triangulering och analyseras. 

Resultatet tyder på att elmontörerna är delvis missnöjda med sin arbetssituation idag, där de 

upplever att säkerheten brister inte enbart på grund av en motvilja att följa satta rutiner och 

metoder, utan för att elmontörerna saknar inblick och kontroll över sina uppgifter. 

Elmontörerna upplever inte säkerheten som ett huvudmoment i yrket, utan som något vid sidan 

om arbetsuppgifterna med rutiner som oftast hindrar en att utföra uppgifterna på ett smidigt 

och effektivt sätt. För att kunna förändra denna situation behövs tidskrävande insatser där man 

bemyndigar elmontörerna i sin roll och via ett engagerat ledarskap förändra synen på yrket så 

att elsäkerheten blir som ett huvudmoment i yrket. 
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FÖRORD 
Med detta är ett kapitel i mitt liv avslutat, studentperioden är över och det är med både glädje 

och lite saknad jag skriver dessa ord. Arbetet som genomfördes hos Telge Nät AB har bidragit till 

min utveckling både personligt och professionellt. Jag är tacksam för möjligheten jag har fått, att 

utföra denna studie hos ett företag som redan från första dagen varit öppet och välkomnat 

arbetet på ett seriöst och engagerat sätt. Därför vill jag tacka företaget Telge Nät AB för 

möjligheten de gav mig. Dessutom vill jag skicka ett speciellt tack till min handledare på 

företaget Arne Lindgren, som hela tiden haft tid för mig och gett mig all stöd jag behövde. Hans 

kunskaper inom området och om företaget har varit avgörande för genomförandet av arbetet. 

Detta arbete hade inte varit möjligt utan stödet och expertisen från mina handledare på KTH och 

Stockholms universitet. Fredrik Barchéus och Marianne Döös. Bägge har varit ett ovärderligt 

stöd i arbetet och jag vill tacka de för tiden och arbetet de har lagt ner. 

Flera tack till alla som har ställt upp på intervjuer och varit öppna och villiga att dela med sig av 

sin erfarenhet och till dem som jag följde med ute i fältet. Utan dessa hade arbetet varit mycket 

fattigare. Dessutom vill jag tacka alla som tog sig tiden att fylla i enkätundersökningarna. 

Dessutom är jag skyldig ett tack till: Sara Jannes, Lief Eriksson och Peter Bendz till stödet jag har 

fått. 
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LÄSANVISNING 
Denna studie består av flera kapitel med underrubriker, nedan ges en kortfattad läsanvisning 

vars mål är att orientera läsaren genom studien och hjälper läsaren att hitta rätt i dokumentet. 

Inledning: Under denna rubrik introducerar man företaget hos vilket studien genomförts 

tillsammans med bakgrunden till behovet av studien och syftet. 

Teoretiska perspektiv: En genomgång av teoretiska perspektiv som studien tillsammans med 

empiriska data byggs på. Här kan man läsa ur studiens synvinkel viktiga teoretiska perspektiv. 

Metod: Under denna rubrik beskriver man i detalj de metoder som användes vid genomförandet 

av studien och vad som ligger till grund för valet av just dessa metoder. 

Resultat & Analys: Empiriska data som samlats in via olika metoder presenteras och analyserar i 

detalj. 

Diskussion: Här diskuteras resultatet med hjälp av de tidigare givna teoretiska perspektiven. 

Förslag på åtgärder: Under denna rubrik ges förslag på olika åtgärder som ligger av intresse för 

företaget och vars mål är att förbättra säkerhetskulturen i företaget och bland elmontörer. 
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INLEDNING 
Denna studie har genomförts på uppdrag av Telge Nät AB som är ett företag inom koncernen 

Telge AB. Behovet av studien uppkom efter ett antal tillbud som inträffade i nära anknytning till 

varandra. Detta resulterade i ett föreläggande från Elsäkerhetsverket som ville att man skulle se 

över elsäkerheten i företaget. I åtgärdsplanen som gjorts på företaget för att granska 

elsäkerheten, listas denna studie som en delåtgärd för den bristande säkerheten. 

Inom Telge Nät AB:s verksamhet bedrivs en hel del utveckling av säkerheten. Detta kommer i 

form av fortlöpande obligatoriska utbildningar som ordnas till företagets anställda, utöver detta 

finns fastställda rutiner/instruktioner och dokument för hur man ska utföra arbetet med säkra 

metoder. Metoderna bygger på en detaljerad planering av arbetet från materialinköp till själva 

utförda arbetet och slutrapportering. Dessutom tillkommer en riskanalys över arbetet. Trots 

detta sker tillbud både allvarliga och mindre allvarliga. Tillbuden är tidskrävande och 

resursslukande, på så sätt att både tid och pengar går åt till åtgärder. Dessutom skadas 

företagets anseende, men viktigast är att det kan resultera i personskador hos såväl anställda 

som kunder och externa entreprenörer. 

För arbete inom elnätet är det extra angeläget att titta på dessa tillbud. Exempel på frågor som 

kan ställas är: Vilka är orsakerna till att företagets anställda hittar genvägar runt 

säkerhetsrutiner? Handlar det om brister i säkerhetsutbildningar och pedagogiken hos 

tillgängliga dokument/instruktioner? Är dessa oklara och kanske tillåter en bagatellisering av 

riskerna? 

För att kunna gå till botten med detta så krävs kunskap inom vissa områden av elmontörernas 

arbete och vardag. Dessutom krävs det både teoretisk kunskap om rådande teoretiska 

perspektiv och befintliga regler och branschstandard kring arbete med elsäkerhet. Några ur 

studien intressant punkter för närmare granskning är: 

 Granskning av befintliga dokument/instruktioner och utbildningar inom företaget 

 Fältstudie – hur arbetet i fältet går till 

 Dokumenterade incidenter och tillbud hos företaget 

 Litteratur inom områdena 

o Mänskligt felande och olycksfall i organisationer 

o Organisationsteori, organisationsklimat och organisationskultur 

o Organisationspedagogik 

o Vuxenlärande 

TELGE NÄT AB 
Telge Nät AB har som uppdrag att utveckla och underhålla nät för el-, fjärrvärme, fjärrkyla, 

stadsnät, vatten och avlopp. Anställda inom företaget räknas till ca. 160 personer och är 
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uppdelade i olika enheter som berör olika arbetsområden i företaget, alla listade enheter nedan 

markerade med fetstil berörs av studien. I de olika enheterna finner vi avdelningar som listas för 

en mer detaljerad överblick, även avdelningarna under enheterna som berörs av studien är 

markerade med fet stil. Enheterna som ligger direkt under VD:n Stefan Hollmark är: 

 Marknad & Försäljning 
 Planering & Projektering (P & P) 

o Planering & Utbildning 
o Bygg & Projektledning (B & P) 
o Projektering & Dokumentation (P & D) 

 Drift  & Leverans (D & L) 
o Driftsamordning & Övervakning (D & Ö) 
o Elnät & Bredband (E & B) 
o Rörnät och Värme 
o Drift & Underhåll 
o Energianalys 

 It & Mätteknik 
 
Studien sker främst hos Drift & Leverans, på avdelningen för ”Elnät & Bredband” samt 

”Driftsamordning & Övervakning”. Det är främst dessa två avdelningar som arbetar med 

underhållet och utvecklingen av elnätet. Dessutom är enheten för Planering & Projekt av 

intresse för studien, främst är det avdelningarna för Bygg- & Projektledning samt Projektering & 

Dokumentation som samarbetar med både driftsamordningen och elmontörerna i arbetet med 

elnätet. På organisationsschemat ligger elmontörerna under avdelningen för Elnät & Bredband 

och arbetar främst ute i fältet med reparationer, underhåll och större projekt. Driftsamordning & 

Övervakning driver driftledningscentralen, ett rum i vilken man övervakar nätet för 

eldistribution. Det är via driftledningscentralen som arbeten i eldistributionsnätet måste gå 

igenom innan de utförs. På så sätt är elmontörerna underställda Driftsamordning & 

Övervakning. Projektledarna i enheten för P & P har en roll som innebär att en planering för 

arbeten genomförs inom enheten för att sedan lämnas till elmontörer som i sin tur utför arbetet. 

I planeringen skall utöver själva arbetsuppgifterna även säkerheten planeras i form av en 

omfattande arbetsmiljöplan och en mindre egen analys som skall genomföras vid ankomst till 

varje ny arbetsplats av elmontörerna, detta är utöver de av organisationen fastställda rutiner för 

metod att genomföra arbetet. 

Ur studiens perspektiv är det av intresse att veta att elmontörerna har en chef som ansvarar för 

Elnät & Bredband, denna chef tillsattes under studiens gång och mycket av arbetet som 

genomförts har skett i nära samråd med denna chef. 

STUDIENS FASER OCH PROCESS 
Nedan ges en förenklad blick in i hur studiens process har fortskridit. Steg för steg kan man följa 

hur arbetet har gått till och utvecklats. Figuren läses i kronologiskt ordning från vänster till 

höger och från topp till botten. Det som är längst till vänster och längst upp är det som 

genomförts först, det som är längre till höger och längre ner har genomförts i ett senare skede. 

Punkterna under huvudmomenten i studien är de viktigaste milstolparna i momentet. För en 

mer detaljerad genomgång av de olika faserna, hänvisas läsaren till metodavsnittet, där det även 

framgår vilka delar av studien har genomförts parallellt med andra delar.   
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Figur 1 - Studiens faser 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med denna studie är att via rådande teoretiska perspektiv och på empirisk bas bidra med 

kunskap om elmontörers uppfattning om elsäkerhet i företaget och via interventioner på 

elmontörsnivå påbörja ett förändringsarbete av organisationen och dess syn på elsäkerhet.    

Studien har således som ambition att besvara frågor kring dels elmontörernas syn på elsäkerhet 

och dels organisationens syn som helhet och vilka åtgärder som krävs för att förändra och 

förbättra elsäkerheten. 

AVGRÄNSNING 
Studien begränsas till studie av anställda hos Telge Nät AB främst inom avdelningen för Elnät 

och andra listade avdelningar som är direkt berörda och arbetar med elnätet. Avdelningar under 

berörda enheter, men som inte inkluderas i studien är bland andra vattenanläggning, värme, 

energianalys. Utöver detta så fokuserar studien på de personer som är anställda av Telge Nät AB, 

entreprenörer som hyrts in och kunder inkluderas inte i studien. 
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TEORETISKA PERSPEKTIV 
Nedan följer några teoretiska perspektiv som skall ge en bild av säkerhet i organisationer och en 

bas att bygga studien på. I referensramen för de teoretiska perspektiven som presenteras nedan 

kan man följa en rödtråd som börjar i definieringen av felhandling och hur en felhandling 

uppstår, detta är första steget att ta i förståelsen för de handlingar som elmontörerna genomför. 

Vidare tittar man på hur felhandlingar orsakar olycksfall i organisationer och hur man inom 

organisationer hanterar dessa olycksfall, detta är intressant i relationen mellan individ och 

organisation och hur skuldbeläggningen i organisationen sker. När det gäller olycksfall, visar det 

sig att det är organisationskulturen som bestämmer hanteringen av dessa och av 

skuldbeläggningen. Därför är det intressant att studera organisationskultur och hur denna byggs 

upp och uppehålls speciellt ur en säkerhetsperspektiv. Det man tittar på är var kulturen brister 

och orsakar mer skada än nytta och anledningen till denna svaghet hos kulturen. När dessa 

svagheter identifieras i kulturen kan vi angripa dem och påbörja ett förändringsarbete i 

organisationen. Detta förändringsarbete studeras närmare i denna uppsats och olika perspektiv 

för hur det kan ske presenteras med fokus på organisationspedagogik och vuxenlärande. 

MÄNSKLIGT FELANDE 
Olyckor orsakade av människan är en del av att det mänskliga varandet. Det ligger i vår natur att 

inte vara helt felfria. Inom säkerhetsbranschen och flygbranschen brukar man säga att mänskligt 

felande är den dominerande orsaken till olyckor. Detta läggs i förhållande till de tekniska felen. 

Det man menar är att det är oftast fel hos människans handlande som leder till en olycka snarare 

än att det är fel på en maskin. En sådan syn är inte helt främmande från verkligheten, men det 

kanske skall uttryckas annorlunda med tanke på att människan oftare handlar rätt. Det är 

snarare så att olyckor sker så sällan tack var det mänskliga handlandet och mänskligt felande 

skall ses som en konsekvens av omständigheterna snarare än en orsak i sig menar Rollenhagen 

(1997). En handling går ofta till på rätt sätt så som den är tänkt att den ska göra. Dessutom så 

föregås handlandet oftast av en intention som inte syftar till att orsaka en olycka. När olyckan 

ändå inträffar så kan vi enligt Reason (1990) titta på mänskliga handlandet och intentionen, via 

denna analys kan vi klassificera det eventuella felhandlandet. Genom att titta på 

händelseförloppet så kan vi urskilja på huruvida handlandet föregicks av en intention och ifall 

själva handlandet genomfördes enligt intentionen. Med andra ord delas handlandet upp i dels 

ifall man aktivt vill genomföra handlingen och ifall genomförandet går som planerat. Reason 

(1990) visar en algoritm för att åskådliggöra detta på ett pedagogiskt sätt. Denna algoritm delar 

handlingsförloppet i intentioner, handlingar och målet med dessa två. Genom att följa denna 

algoritm, kan man klassificera felhandlandet i olika kategorier så som det beskrivs nedan.   
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Tittar vi närmare på det mänskliga handlandet så kan vi urskilja handlanden som sker på olika 

kognitiva nivåer. Dessa nivåer är enligt Reason (1990) bundna till bland annat hur bekant man 

är i den befintliga miljön. Ohlsson, Döös och Granberg (2011) refererar till Rasmussen (1985) 

som identifierar tre olika nivåer. Dessa är: 

Färdighetsbaserad nivå: Handlandet på denna nivå styrs i huvudsak per automatik och 

behandlar rutinmässiga arbetsuppgifter som baseras på utövad praktik. Enligt Reason (1990) så 

är handlandet på denna nivå effektivt, människans kapacitet att träna in sådana mönster är 

obegränsad. Ohlsson, Döös och Granberg (2011) beskriver denna effektivitet med att man tack 

vare det automatiserade arbetssättet samtidigt kan tänka på andra uppgifter och hur dessa skall 

utföras. Ett exempel på detta är en författare som skriver en roman på en dator. Författaren 

behöver inte aktivt tänka på var bokstäverna befinner sig på tangentbordet. Istället fokuserar 

författaren på handlingen i romanen utan begränsningar (Ohlsson, Döös och Granberg 2011, 

s.44). Reason (1997) menar att misstag och olycksfall som sker på denna nivå, inträffar först när 

förändringar i tid och rum visar sig. Skulle man på tangentbordet ändra plats på bokstäverna a 

och o, så ändrar man helt plötsligt i rummet och felhandlingen är ett faktum. 

Was there a 

prior intention 

to act? 

Involuntary or 

nonintentional 

action 

Spontaneous 

or subsidiary 

action 

Was there an 

intention in 

action? 

Did the actions 

proceed as 

planned? 

Unintentional 

action (Slip or 

lapse) 

Did the actions 

achieve their 

desired end? 

Intentional 

but mistaken 

action 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

Yes 

No 

No 

No 

Successfull action 

Figur 2: Klassificering av felhandlande, Reason (1990, s.6) 



Sida 14 av 97 

 

Regelbaserad nivå: handlandet på denna nivå är aktuellt när man är relativ ny till uppgiften, och 

lägger större delen av energin på att lära sig uppgiften eller när vi måste ta oss ur den 

färdighetsbaserade nivån för att blicka tillbaka på regler som vi skaffat oss genom utbildning och 

erfarenhet. Varför vi måste ta oss ur färdighetsbaserade nivån kan bero på en förändring i 

miljön/situationen. Vi kan dock fortfarande lösa problemet med hjälp av sedan tidigare inlärda 

regler och föreskrifter eller genom träning på olika scenarier/procedurer som vi erinrar. Genom 

att applicera vår kunskap som införskaffas under träning vare sig den är praktiskt eller 

teoretiskt så kan vi lösa problemen av formen ”om x så y” (Ohlsson, Döös och Granberg 2011, 

s.44). Reason (1997) menar att felhandlande som sker på regelbaserad nivå, har sin orsak i en 

missbedömning av situationen vi befinner oss i, missbedömningen resulterar till att fel regler 

tillämpas. Alternativ kan felandet ske då vi inte riktigt minns vår träning på korrekt sätt. 

Förutsatt att träningen en gång i tiden var korrekt genomförd. 

Kunskapsbaserad nivå: Denna nivå av handlande blir aktuell först när vi stöter på en för oss 

okänd situation. Enligt Reason (1997) så hamnar vi på denna nivå först när vi vid upprepade 

tillfällen misslyckats med att hitta en redan befintlig lösning med hjälp av de två ovan nämnda 

kognitiva nivåerna. Handlandet på den kunskapsbaserade nivån sker medvetet. Det är en tids- 

och energikrävande arbetsprocess som man går igenom steg för steg med hjälp av intrycken vi 

får av vårt handlande och våra sinnen. Även om vi hittar en bra lösning på denna nivå, så kan 

tidspress, nödläge eller annan form av stress förhala processen. Vår förståelse av situationen blir 

här oftast bristfällig. Dessutom är medvetandet begränsat när det gäller dess kapacitet att 

bibehålla information. Felande på denna nivå kan ha sitt ursprung från olika begränsningar i 

vårt rationella tänkande menar Reason (1990). 

De olika typerna av mänskligt felhandlande som inträffar kan kategoriseras eller grundas i 

handlanden som sker på någon/några av de tre ovan beskrivna nivåerna av kognitivt handlande. 

Skillnaderna mellan de olika nivåerna av handlande finns främst mellan den färdighetsbaserade 

nivån och regelbaserade/kunskapsbaserade nivån. Eftersom arbete på den färdighetsbaserade 

nivån oftast sker via rutinmässigt beteenden, så har vi inte alltid vår fulla uppmärksamhet på 

själva uppgiften, i de två andra nivåerna så försöker vi ha en utökad uppmärksamhet på 

uppgiften, men vi styrs av våra begränsningar i tankeverksamheten. Detta betyder dock inte att 

felhandlande på den färdighetsbaserade nivån är svår upptäckta. Det är snarare tvärtom, det är 

enklare att upptäcka misstag på färdighetsnivå och detta sker relativt snabbt, då handlande på 

denna nivå är väldigt känsligt för förändringar. Däremot så blir det svårare att upptäcka misstag 

i de två senare nivåerna av handlande. Detta sker oftast enligt Reason (1990) först med hjälp av 

extern intervention. Självklart är det även så som Reason (1997) påpekar, att handlandet på 

någon av nivåerna inte innebär uteslutandet av de andra. Det är fullt möjligt och oftast så i 

verkligheten att människan använder sig av alla tre nivåer i arbetet. Utför jag en uppgift på den 

färdighetsnivån som skrivandet i denna stund, så kan jag samtidigt tänka på vad jag ska skriva 

på den kunskapsbaserade kognitiva nivån. 

Eftersom handlandet sker på olika nivåer, så innebär detta att även olycksfallen och misstagen 

som inträffar är olika. Nedan följer en förenklad modell över de olika nivåerna på kognitivt 

handlande och vilka felhandlande dessa oftast för med sig.  
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Figur 3: Felhandlande på olika kognitiva nivåer. Reason (1997, s.72) 

Denna klassificering av felhandlande berör individen som står för felhandlingen, men begränsas 

inte av det individuella planet där själva handlingen har ägt rum. Orsaken eller anledningen till 

denna felhandling och olycksfall skall spåras upp i organisationen i olika steg. Det är denna 

nyanserade synen på olycksfallet som är mest intressant att titta på menar Reason (1997). 

Anledningen till detta är att olycksfallet kan te sig vara orsakat av en arbetare vars handlande 

eller intention felar, detta är dock en förenkling av verkligheten. Grunderna för ett olycksfall i en 

organisation läggs i ett mycket tidigare skede i planeringen och i arbetsplatsförhållandena. Det 

betyder att olycksfall har djupgående rötter med flera människor inblandade i processen, även 

om det är den sista personen i ledet som utlöser olyckan. Det är inte tillräckligt att anse den sista 

individen som ensam ansvarig för olyckan. Vill man gå in och analysera var det kan ha gått fel, så 

räcker det inte med att titta på sista ledet. Utan då måste man in i organisationens struktur och 

undersöka olyckan i alla led. Olyckor i organisationer sker oftast i flera led, tittar vi på 

elbranschen, så kan grunden läggas så tidigt som i projekteringen. Missar man att ta hänsyn till 

en risk som sedan förstärks av missar i planeringen, då kan man vara så nära en olycka som man 

bara kan, utan att faktiskt trigga den. Oftast går det bra ändå, då sådana s.k. latenta fel byggs bort 

av individen som utför arbetet. De ger inte upphov till olyckor, om personen i sista ledet inte 

också gör ett direkt misstag. Reason (1997) talar om att bryta igenom skyddsbarriärer som finns 

där för att skydda oss mot faran. Det är först när man bryter igenom alla skyddsbarriärer som 

olycksfall inträffar. I organisationen, kan man redan i uppstarten av projektet och i planeringen 

bryta mot några av dessa barriärer. Därför menar Reason (1997) att om man ska gå igenom 

olycksfallsförloppet så ska åtgärderna ta hänsyn till samtliga etapper i planeringen och 

identifiera de nedmonterade barriärerna för att få en klar helhetsbild av olycksfallet. 
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HANTERING AV OLYCKSFALL I ORGANISATIONER 
I organisationer kan man ha flera olika metoder att angripa olycksfall på, dessa metoder kan 

sammanfattas med att man försöker minimera olycksfallen och felhandlingar och dels begränsa 

omfattning av dessa. Vi kan aldrig minimera olycksrisken fullt ut, hur vi än bygger vårt 

skyddsnät mot sådana misstag och fel så kommer det aldrig att vara helt ogenomträngligt. 

Därför är det viktigt att utöver arbetet med att försöka minimera antalet olycksfall som inträffar 

även lägga energi på att minimera konsekvenserna när det trots allt inträffar. Det är en 

balansgång och en utmaning för en god ledning att genomföra detta anser Reason (1997). 

Det är den goda organisationen som ser på människans felhandlande som en konsekvens av 

omständigheterna och inte enbart som orsak till olycksfall. I vanliga fall vid sådana situationer är 

vi snabba med att lägga skulden på människan och inte situationen människan befinner sig i. 

Reason (1997) lägger en del av skulden på västerländska traditionen där man som människa har 

en mentalitet där människans syn på sig själv är väldigt självstädig, vi är fria varelser och 

skapare av vårt eget öde. Enligt denna tradition så är ens handlingar en direkt frivillig och 

medveten händelse. I en olycksfallsituation tenderar man därför att enbart identifiera mänskligt 

felhandlande, detta handlande tolkas då, enligt traditionen som frivilligt och medvetet, därav 

skuldbeläggs människan. Därför vill vi bestraffa och skuldbelägga dessa människor. Bestraffning 

och skuldbeläggning hjälper inte i organisationer, det skapar en ansträngd relation mellan 

medarbetare och en motvillighet att rapportera felaktigheter när man väl påträffar dessa. 

Verksamheten tar därför skada av dessa fel som sätter käppar i hjulen när ingen talar om dem, 

fel och misstag som kan åtgärdas hamnar i skuggan. I en god organisation ska man ta hänsyn till 

grundprinciperna kring mänskliga handlandet menar Reason (1997). Människans handlande 

begränsas alltid av faktorer utanför människans kontroll, dessa handlingar behöver inte alltid 

vara tänkta eller planerade och är inte alltid lätta att undvika. Utöver detta så har vi redan 

konstaterat att olycksfall har flera orsaker där det personliga handlandet är en i ledet av andra 

situationsbundna och organisatoriska orsaker. 

Ringdahl (1995) betonar också vikten av organisationens roll i olyckor, och menar att för en god 

arbetsmiljö så ska företaget redan som policy arbeta efter modellen att säkerhet bidrar till en 

god ekonomi, med detta synsätt så drar man sig inte för att investera extra i säkerheten. 

Dessutom är det av yttersta vikt att chefer – både på lägre och högre nivå – fungerar som en 

förebild när det gäller säkerhet. I de fall då säkerheten brister och olycksfallet är på plats så är 

det oftast inte fel eller brister hos personen utan snarare i styrningen, styrning både 

organisatoriskt och uppdragsspecifikt. Styrning behöver inte enbart handla om brister i 

planering. Brister i utbildning eller ledningen kan även de vara en av orsakerna. Genom att 

skicka ut fel person i fält som inte har kunskaper i området, så bidrar man till olycksfallet som 

ledare. Därför kan man i elsäkerhetsanvisningarna läsa att det är arbetsgivarens ansvar att 

försäkra sig om att personal som skickas ut i fält har rätt utbildning och kunskaper för att 

genomföra uppgifterna till hands.  

Forskarna är överens om att organisationens roll i både förebyggandet och själva 

olycksfallsförloppet är avgörande. Vill ett företag ha en god utveckling och blomstra tillsammans 

med sina medarbetare så behöver man en god organisationskultur. Organisationskulturen anses 

vara en betydelsefull faktor inte enbart för hur väl företaget lyckas ekonomiskt, utan även för att 

fungera med sina anställda som en enhet menar Alvesson (2002), men vad är då 

organisationskultur? 
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ORGANISATIONSKULTUR OCH ORGANISATIONSKLIMAT 
Inom organisationsteorin, finner man två till synes närbesläktade begrepp som används i 

forskning. Organisationskultur och organisationsklimat är två begrepp som beskriver ett och 

samma fenomen, fenomenet beskrivs dock enligt Törner (2010) ur olika synvinklar. I 

organisationskulturen studerar man ”dynamiken mellan individ och system” (Törner, 2010, s.6). 

Organisationskulturen fokuserar på hur kulturen skapas ur interaktionen människor emellan 

och människor med organisationen. I studie av organisationsklimatet vill man titta på hur 

individen och omgivningen i organisationen tolkar och applicerar organisationskulturen. Vi kan 

alltså ur organisationsklimatets perspektiv peka på ”synliga strukturer, processer och handlingar” 

(Törner, 2010, s.24) som beskriver klimatet på företaget. Törner talar om säkerhetsklimat som 

en artefakt i organisationskulturen. På så sätt hör båda begreppen ihop, och berör samma 

område ur olika perspektiv. 

Eftersom organisationskultur behandlar relationen mellan medlemmarna i organisationen, men 

även till en viss del relationen mellan individen och organisationen, så är begreppet ett vitt 

sådant. Begreppet innefattar allt ifrån fikaregler och sittplatsfördelning i matsalen, till 

inställningen till regler, direktiv från ledningen och hur beslutfattandet i företaget sker. 

Organisationskulturen är något som uppstår i mötet mellan människor i själva organisationen 

och därför menar Alvesson (2002) att kulturen inte är något som följer med personen. Det är i 

denna sammanhängande sociala sfär som organisationskulturen uppstår, en sfär där man skapar 

gemensamma värderingar och normer. Dessa normer och värderingar blir sedan gruppens 

riktlinjer och något att rätta sig efter. Alvesson (2002) sätter dock fortfarande vikt vid 

människans individuella egenskaper för omformandet av organisationskulturen. Människan har 

en roll i omformningen av kulturen, samtidigt som kulturen omformar människan, egenskaper 

hos människan som trotsig, lydig, auktoritär m.m. är viktiga, men vi måste ha i åtanke att de 

flesta kulturer är långt ifrån överkänslig för dessa personliga egenheter. Det är individen som 

måste anamma kulturen, kulturen anammar inte lika lätt egenskaper hos individen. Det är den 

gemensamma sociala enheten som är viktigast och av intresse. Denna sociala enhet är 

motståndskraftig mot främmande och oönskade personliga egenskaper som inte passar in.  

Törner (2010) beskriver kulturfenomenet som ett sätt för gruppen att dels överleva och anpassa 

sig till sin omgivning och dels interagera tillsammans och ”… definiera gruppens kriterier” 

(Törner, 2010, s. 21). Det mänskliga behovet av trygghet och ordning ligger som grund och 

botten till att kulturen utvecklas fram, den utvecklar gruppens och individens roll i 

organisationen. Genom att tryggt veta sin roll, bidrar kulturen till en stabilisering av 

organisationen. Denna stabilisering är viktig för att företaget skall kunna fungera, nya 

medarbetare som kommer in i organisationen måste vänja sig vid kulturen och hitta sin plats i 

den med hjälp av äldre medarbetare menar Törner (2010). 

Vi har redan konstaterat att organisationskulturen spelar en roll i beslutsfattandet och tolkning 

av direktiv, tolkningen av dessa direktiv är dels beroende av den rådande kulturen i 

organisationen, men även vår syn på kulturen spelar en roll. Därför talar Alvesson (2002) om 

kulturmetaforer som underlättar vår förståelse av kulturen. Förenklat uttryck kan dessa 

metaforer beskriva vilken inställning vi ska ha till kulturen, alltså klimatformning. Tar vi ett 

konkret exempel som säkerhetsinstruktioner i elbranschen, så kan dessa hanteras på olika sätt 

från en organisation till en annan. I en organisation kan instruktionerna vara en sorts ledstjärna 

för hur arbetssättet skall gå till, förhållningssättet till dessa kan beskrivas med att det är så man 
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ska försöka utföra uppgiften efter bästa förmåga. I en annan organisation kan det vara ännu 

hårdare, och förhållningssättet till instruktionen kan liknas vid den för lagar. Det är så man ska 

göra och inte på något annat sätt. Ett synsätt hos en annan organisation kan vara helt det 

motsatta, där man anser att instruktionerna inte alls skall följas och vi har en syn hos 

medarbetare som tycker att instruktionerna är bara strunt och förhindrar arbetet. Alvesson 

(2002) menar att det är dessa normer och regler som dels underlättar för medlemmar i 

organisationen, som vet hur de ska bete sig i olika situationer och dels begränsar medlemmarna 

eftersom avvikelser från regler och normer ogillas. Eftersom avvikelser ogillas, så leder detta till 

en motvillighet till att ifrågasätta de sociala normerna som skapas, även om man identifierar 

punkter som försvårar utvecklingen i kulturen och för den delen organisationen. Detta 

resulterar i svårigheter för individen att på egen hand genomföra förändringar. Det är även svårt 

för organisationen att förändra dessa djupt gående normer.  

”Kulturen ger riktning men hindrar oss också från att se och föreställa oss. Kulturen speglar och 

förstärker inte bara (verkligt) samförstånd utan också dominans” (Alvesson, 2001, s. 308) 

Därför kan man ha ett emancipatoriskt eller frigörande synsätt på kulturen, där man erkänner 

de negativa och begränsande aspekterna hos kulturen och använder denna syn som en allmän 

inställning till organisationskulturen. Genom att uppmuntra motstånd och ifrågasättande i 

organisationen, kan man enligt Alvesson (2002) försäkra sig om att man har en delvis motstånd 

till det negativa, även om organisationen inte helt och hållet kan frigöra sig från 

begränsningarna. Det man kan frigöra sig från är illusionen att allt är frid och fröjd och på så sätt 

kunna identifiera hinder på vägen. När man väl identifierar vissa aspekter ur kulturen som ett 

hinder i arbetet, blir steget mot förändringen lättare att ta. Emancipatoriska synsättet på 

kulturen är viktig för individens självständighet och utveckling. När organisationskulturen inte 

ses på som en absolut sanning och en självklarhet, blir toleransen mot dem som avviker från 

huvudfåran större. Det blir inte lika tabu att ha annorlunda åsikter och individen behöver inte 

dra sig för att kritisera. På så sätt kan man komma längre bort från den begränsningen som 

kulturen bidrar med i företag och motvilligheten för förändring i allmänhet minskar.  

SÄKERHETSKULTUR OCH SÄKERHETSKLIMAT 
Säkerhetskulturen är delen av organisationskulturen som berör säkerheten i organisationen. 

Säkerhetskulturen kan kort beskrivas som synen på säkerhet som skapas i mötet mellan 

organisationens medlemmar. Enligt Törner (2010) så myntades begreppet i samband med 

utredningen av Chernobyl olyckan av Nuclear Safety Advisory Group.  Säkerhetskulturen finner 

man enligt Rollenhagen (2005) i mötet mellan organisationens strukturer och individen. Det 

omfattar interaktionen individ – individ men också individ – organisation. I detta möte möter 

man på hinder som har sitt ursprung i ”kollektiva attityder och vanor” och vars lösning återfinns 

i ”förändring av kollektiva värden, föreställningar, etc” (Rollenhagen, 2005, s. 51), det är här som 

säkerhetskulturen finns. Förändringen som det talas om här återkommer vi till senare. Först ska 

vi ta en titt på vad som menas med en god säkerhetskultur. 

Tidigare talade vi om vilka nackdelar organisationskulturen kan medföra, när det gäller 

säkerheten är det extra angeläget att inte hamna i en fälla där man drar sig för att förändra och 

nöjer sig med det man alltid gjort. Här kommer den emancipatoriska kultursynen in i bilden, att 

även när det gäller säkerheten skall vi inte vara rädda för att ifrågasätta och vara vaksamma. 
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Detta når vi först när vi har en god säkerhetskultur, det som menas med en god säkerhetskultur 

förutsätter enligt Reason (1997) att man har en kultur som byggs på några hörnstenar, dessa är: 

 

Figur 4: Förutsättningar för en god kultur, Egen konstruktion, efter Reason (1997) hörnstenar 

I en rapporterande kultur finns ingen rädsla för att rapportera avvikelser och olycksfall, för att 

detta skall fungera förutsätter man först att informationen i organisationen kommer fram på ett 

enkelt sätt och fungerar på ett bra sätt. Informationen måste dock först avidentifieras, annars 

hamnar organisationen i en situation där man hänger ut medarbetare och andra medlemmar, 

medarbetarna drar sig då för att anmäla och rapporteringskulturen i företaget blir lidande. En 

viktig aspekt i denna rapporterande kultur innebär att medlemmarna i organisationen behöver 

känna sig rättvist behandlade, detta behöver inte enligt Reason (1997) betyda ett avskaffande av 

personligt ansvar, utan att individen känner sig väl bemöt när man stiger fram. Istället för att 

tala i termer om skuld och bestraffning, kan man tala i termer om vad som har gått fel och varför. 

Det är i detta skede som det är viktigt att kritiken inte bara riktas mot sista mannen i kedjan, 

utan organisationen måste även försöka identifiera och spåra riskerna och olycksfallet i alla 

organisatoriska led. Kritiken som framförs skall vara konstruktiv och en plan för att detta inte 

skall inträffa igen stagas ut. På så sätt bygger man en rättvis kultur där ingen känner sig som en 

syndabock utpekad för att endast ansvara för det inträffade och skuldbeläggs för att någon 

annan inte ska behöva ta på sig ansvaret. Lärandekulturen innebär att man även drar lärdom 

från olycksfall, det är inte tillräckligt att endast kartlägga det inträffade och arkivera. Det är 

viktigt i en god lärandekultur att gå igenom olycksfallsorsakerna och dra ny lärdom från det 

inträffade. Drar man inte denna lärdom, finns det heller ingen idé med att rapportera in 

avvikande händelser. I vissa fall kan det även vara aktuellt med att förändra rutiner och metoder 

med vilka arbetet genomförs, i och med analysen av olycksfallet kan det ha uppkommit nya 
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behov och nya insikter. För att implementera dessa behöver organisationen en flexibel kultur, 

där man välkomnar förändringar. Medlemmarna i organisationen skall inte uppleva förändring 

som en börda, utan som ett välkommet inslag i arbetet vars mål är att utveckla både 

arbetsmetoder och den personliga säkerheten. Den flexibla kulturen är ytterst viktig för moralen 

hos medarbetarna. Rapporteras avvikelser in utan några åtgärder, så bäddar man för att dessa 

avvikelser och kanske även olycksfall inträffar igen. När dessa väl inträffar så skadar det 

individens förtroende för rapporteringen och man leder medarbetarna i en väg där man inte 

rapporterar olycksfall och avvikelser, eftersom rapporteringen inte slutar i något konstruktivt 

och konkret i slutändan. 

Dessa kriterier eller hörnstenar är svåra att grunda, även om de är lättare att beskriva. Ett sätt 

att genomdriva dessa grunder sker enligt Törner (Föreläsning på arbetsmiljöverket, 6 maj 2010) 

genom bemyndigandet av individer i organisationen. Bemyndigande i bemärkelsen att individen 

har stor kontroll över verksamheten som drivs i organisationen. Individerna som utför 

arbetsuppgifterna har bäst kännedom kring sin egen arbetssituation och med hjälp av denna 

kunskap kan man utveckla verksamheten. Arbetarens kunskap saknar ibland djupare förståelse 

för verksamheten som helhet, denna kan den högre ledningen ofta ha. Det betyder dock inte att 

arbetaren inte kan få denna djupare förståelse via utbildning eller utbyte av roller, detta bidrar 

till bemyndigande av individen och ger en känsla av deltagande och verklig makt över sin 

arbetssituation. Deltagande och makt över arbetssituationen medför ett gott säkerhetsklimat 

och ett verkligt engagemang enligt Törner (2010). 

Bemyndigandet ökar i sin tur ansvarskänslan hos individen. Den passive och kanske likgiltige 

individen, som är motvillig eller med maximal ansträngning bidrar till organisationen utvecklas 

till en deltagande och ansvarsfull individ som aktivt bidrar till organisationen. På så sätt känner 

individen att t.ex. direktiv och instruktioner är framtagna med dennes deltagande och att denna 

aktivt skrivit på dessa regler, detta innebär att medlemmar ur organisationen mer aktivt väljer 

att följa direktiv och instruktioner. En god säkerhetskultur är mer än summan av dess delar. Det 

är bra att ha några fungerande delar av dessa hörnstenar, men när dessa samverkar och 

fungerar ihop, så förstärks nyttan av delarna.  

Säkerhetsklimatet är ett sätt att studera säkerhetskulturen på, klimatet beskriver – oftast genom 

kvantitativa metoder – säkerhetskulturen och hur den tolkas i organisationen menar 

Rollenhagen (2005), som pekar på det komplexa i begreppet säkerhetsklimat också. Han menar 

att begreppet är relativt till den specifika studerade händelsen, som i det tidigare givna exemplet 

om instruktioner i elbranschen. Klimatet kan studeras ur olika perspektiv och beroende på 

vilket perspektiv man har, så kan man beskriva det rådande klimatet annorlunda. Törner (2010) 

talar om några intressanta perspektiv som ”interaktivt perspektiv” (Törner, 2010, s.16) och 

”kulturellt perspektiv” (Törner, 2010, s.17). Huvudidén är att interaktionen mellan 

medlemmarna ligger till grund för beskrivningen eller skapandet av klimatet, detta byggs på 

samma grunder som de för säkerhetskultur, där klimatet är organisationsmedlemmarnas 

tolkning av den rådande kulturen i företaget.  Törner (2010) menar dessutom att det inte är 

tillräcklig med ett gott säkerhetsklimat för att säkerheten skall fungera bra. En annan viktig 

aspekt är att medlemmarna i organisationen måste vara på en och samma sida när det gäller 

tolkningen och verkställandet av säkerhetsklimatet. Den ska ha en stark genomslagskraft och 

acceptans i gruppen. För när vi har ett starkt och gott klimat, så har vi en god organisation som 
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beter sig säkert. Törner (2010) menar att det finns ett starkt samband mellan lågt antal 

olycksfall och god säkerhetsklimat. 

”Det finns tämligen robust stöd för att säkerhetsklimatet har ett positivt samband med 

säkerhetsbeteende, och ett negativt samband med olyckor, tillbud, patientskador och riskfyllt 

beteende” (Törner, 2010, s.9) 

Det goda säkerhetsklimatet skapas genom många redan beskrivna metoder för en god 

säkerhetskultur, genom t.ex. god kommunikation och stöd från hela organisationen i arbetet. 

Utöver dessa menar Törner (2010) att gott ledarskap är av vikt för klimatet, ett gott ledarskap 

där ledningen visar verkligt intresse och engagemang i säkerhetsfrågor med rättvis hållning 

gentemot organisationens medlemmar. På så sätt skapar man en tillit till organisationens 

ledning som är viktig för det goda säkerhetsklimatet. Ledningen bör även lägga vikt på 

sammanhållningen i arbetsgruppen, där man fokuserar på teambuildning. Det är viktigt att 

medlemmarna i organisationen litar på varandra och känner stöd från varandra, detta menar 

Törner (2010) är starkt bundet till ett gott ledarskap i gruppen. Här är bemyndigandet av 

organisationens medlemmar en bra metod för att nå den önskade goda säkerhetsklimatet.  

En annan intressant aspekt hos säkerhetsklimatet är dess roll i organisationen som en konkret 

mätare på säkerheten, där klimatet pekar på hur säkerheten i organisationen ser ut i ett visst 

område. Därför är verktygen som används för ett gott säkerhetsklimat, så som bemyndigande av 

medlemmar, ledarskapsförändring, attitydförändring och hörnstenarna i en god säkerhetskultur 

attraktiva att arbeta med vid förändring av klimat och således av kulturen.  

FÖRÄNDRING AV SÄKERHETSKLIMAT OCH SÄKERHETSKULTUR 
”Eftersom säkerhetsklimatet bildas på basis av perceptioner av hur chefer och arbetskamrater 

agerar kan man också möjliggöra medveten påverkan genom att man ändrar dessa ageranden 

trovärdigt och långsiktigt” (Törner, 2010, s.10) 

När man arbetar med förändring av säkerhetsklimat så är målet att öka säkerheten i 

organisationen genom att förändra risktagandet hos individer och grupper. Detta för att 

säkerheten inte alltid är beroende av tillgänglig teknologi menar Ringdahl (1993), idag är det 

sällan maskinernas begränsning som gör vårt arbete osäkert. Det är ”individens engagemang, 

attityd och riskperspektivet” (Ringdahl, 1993, s.31, Förf. övers.) som ligger till grund för 

säkerheten, inte bara människor som utför arbetet i sista ledet, utan samtliga människor som på 

något sätt är delaktiga i arbetet eller planeringen. För att lyckas med klimatförändringen har 

Ringdahl (1995) viktiga punkter som man kan arbeta med. Några av de punkter som inte berörts 

tidigare i denna text är vikten av att mäta resultat och uppföljning. Genom att mäta huruvida 

målen i företaget följs upp och sedan ha en uppföljning av resultatet kan organisationen skicka 

signaler till medlemmarna om vikten av säkert arbete kring några konkreta moment. Från dessa 

uppföljningar kan man kartlägga det som organisationen är bra på och det som man behöver 

jobba hårdare med. På så sätt kan man försäkra sig om att man når resultat på ett mätbart sätt. 

Dessa metoder kan även användas för att försäkra sig om att medarbetarna faktiskt besitter den 

kompetensen man eftersöker. Lindgren (seminarium om säkerhet, maj 2011) går ett steg längre 

och menar att utan denna uppföljning tillsammans med belöning för genomfört arbete så faller 

hela försöket att införa en förändring. Detta för att människan söker direkta konsekvenser och 

belöning. 
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För att förändra något i en organisation krävs enligt Lindgren (seminarium om säkerhet, maj 

2011) att man har en avgörande omvälvande händelse som öppnar för förändring i 

organisationen. Några sådana händelser kan vara en ny chef som anställs, svårigheter i en grupp 

som orsakar misslyckanden i verksamheten, skandaler, olycksfall och allt som kan tänkas 

”destabilisera de basala antagandena” (Törner, 2010, s.27) i organisationen. Dessa kan ses som 

öppning för förändring i organisationen. Det är då som medlemmarna är som mest öppna för 

förändring. Här har ledningen en huvudroll att spela enligt Alvesson (2002).  

”En teknisk inriktning går till exempel, vanligen hand i hand med idén om att kulturen är 

förankrad i gemensamma värderingar, om att den är objektiv, att den fungerar som en kraft och 

åtminstone till viss del styrs av ledningen” (Alvesson, 2001, s. 65) 

Det är svårt för ledningen att komma in och försöka förändra både kultur och klimat under en 

kort period. Förändringen sker dock genom att upprätthålla regler och direktiv, genom att 

prioritera rätt i verksamheten. På så sätt kan man peka på det som anses vara viktigt. Det är här 

som uppföljning och premiering är viktig, då går man in och tittar på om det organisationen 

prioriterar verkligen genomförs. Premieringen behöver inte alltid handla om pengar eller 

tidsvinst, det kan lika gärna innebära erkännande och visad uppskattning. Detta bör enligt 

Alvesson (2001) kompletteras med kompetensutveckling och utbildning av personal. Bra 

utbildning kan dessutom fungera som en ersättare till de omvälvande händelser som vanligtvis 

krävs för att man ska kunna införa förändringar i organisationen. Då behöver man inte några 

destabiliserande händelser, som kan vara ytterst skadliga för organisationen. Det som är viktigt 

att ha i tanken när det gäller all sorts förändring är att arbetet inte ger omedelbara resultat, 

vilket man ibland önskar. Det är ett långsiktigt arbete som bär frukt först längre in i framtiden. 

Förändringarna sker inte genom ”heroiska insatser av individer” (Alvesson, 2001, s. 294), 

klimatförändringar är inget som en individ kan på egen hand genomföra, utan det är en uppgift 

för hela organisationen att försöka med gemensam kraft verkställa. Tålamod och att vara 

konsekvent är nyckeln till framgång. 

Ledningen i organisationen är den som enligt Alvesson (2001) har mest att säga till om när det 

gäller förändringar i säkerhetstänkandet. Även Rollenhagen (2005) ser ledningen som 

nyckelfigur främst via uppföljning och premiering. Ledning är ett begrepp som kan tolkas olika, 

det finns en skillnad mellan den direkta ledningen och de högre cheferna, det är kanske enklare 

för den direkta ledningen att påverka sina anställda, men cheferna är ytterst ansvariga för 

organisationens medlemmar, även de kan tur påverka de anställdas inställningar och 

värderingar. Därför talar man om att hela organisationen måste samarbeta för att man ska 

kunna skörda frukten av arbetet man lägger ner menar Alvesson (2001).   

ORGANISATIONSPEDAGOGIK OCH PERSPEKTIV PÅ VUXENLÄRANDE 
När organisationer och hur dessa fungerar står nu beskrivna, kan vi dra slutsatsen att det 

behövs oftast en omvälvande händelse som startar förändringsarbetet i organisationen, vare sig 

det handlar om att utöka säkerheten genom nya rutiner, eller implementera redan befintliga 

rutiner. Behovet på omvälvande händelser beror på den mänskliga naturen, om allt flyter på och 

fungerar som det ska, så känner vi som människor inte behovet av att förändra. Varför ska 

organisationen och individen överge ett fungerande koncept? Det gör man helt enkelt inte, om 

man inte ser en tydlig och övertygande anledning som övertygar oss om att förändring behövs. 

Oftast är det inte ens tillräckligt med för organisationsmedlemmarna omotiverade order från 
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högre upp i organisationen. I organisationen kanske man har medarbetare som har en djupare 

insikt i vardagliga arbetet som överträffar ledningens, och en order som te sig självklar för 

ledningen kan ses som ett hinder för arbetet på gräsrotsnivån.  

Behöver man då alltid en händelse som utmanar våra föreställningar? Det enkla svaret är Ja, 

människan fungerar så. Hur denna händelse ser ut, behöver dock inte alltid manifesteras i ett 

olycksfall eller tydliga brister i verksamheten. Ett annat sätt att omvärdera sina föreställningar 

sker enligt Ohlsson, Granberg och Döös (2011) också genom kontinuerligt lärande och att 

genom att utöka kunskapen hos arbetarna, detta ska ge insikt in i organisationens situation. 

Denna insikt öppnar människan för förändring och ökar förståelsen för nyttan av att ompröva 

rådande förhållanden. Incitamentet för förändringen blir helt enkelt utvecklingsmöjligheterna 

både på organisationsplanet och personliga planet. Men hur fungerar utbildning av vuxna i 

organisationer, stora som små? 

Pedagogiken behandlar oftast lärande i skolmiljö, denna miljö skiljer sig en hel del från miljön på 

företag och organisationer. Den mest självklara skillnaden är att på företag, så är de vuxna 

människorna först och främst där för att utföra sin profession och sina arbetsuppgifter och inte 

för att enbart lära sig så som fallet är i en skolmiljö. Lärandet är dock i grund och botten likartad, 

Ohlsson, Granberg och Döös  (2011) talar om lärandet som ”något som förstås och något som 

utförs” (Ohlsson, Granberg och Döös. 2011, s. 21). I en organisation sker dessutom en hel del av 

utförandet – som även den är en form av lärande –  via samordnade insatser, Granberg m.fl. 

(2011) kalla detta för organiserande. Organiserandet sker genom att ”medlemmar samspelar 

och kommunicerar med och därigenom också påverkar varandra i sitt gemensamma åtagande 

att utföra det som ska utföras” (Ohlsson, Döös och Granberg. 2011, s. 21). Detta innebär att 

lärandet i organisationen till stor del sker i ett socialt sammanhang, på samma sätt som kultur 

både formas och tolkas i mötet mellan människor. 

I organisationspedagogiken kan man genom s.k. interventioner omsätta lärandet till det som 

Ohlsson, Döös och Granberg (2011) beskriver som praktisk handling. Interventionen går ut på 

att utbildaren går in i lärandekontexten och förändrar villkoren för lärandet. Genom att 

observera organisationen i rullning, kan man markera några problemområden som man kan ta 

upp och planera att förändra. Organisationspedagogiken är därför ett brett område där man 

tittar på bl.a. den sociala ordningen i gruppen, samspelet mellan individer, grupper och 

organisationer, kompetensnivåerna, handlingsstrategier och lärande både hos individen och hos 

organisationen som helhet. Lärande här begränsas inte till det lekmän tolkar som lärande och 

som ofta förknippas med skolan, att lära sig ny kunskap i en klassrumssituation. Lärande i 

organisationspedagogiken är ett bredare begrepp, så dels behandlar ny kunskap, men även en 

utvärdering av nuvarande arbetsmetoder och processer. 

För att på bästa sätt utveckla verksamheten i en organisation, måste vi ta hänsyn till att 

kompetensen i organisationer dels är individbunden, men att den även är bunden till sociala 

sammanhanget som människan befinner sig i, från vilket kompetensen både ”utvecklas och 

vidmakthålls” (Ohlsson, Döös och Granberg 2011 s. 30). Nyrekrytering är därför inte tillräckligt 

för att tillföra kompetens till företaget, det är minst lika viktigt att titta på hur den egna 

personalen organiseras och lär i löpande arbetet. Beslutsfattande i organisationen och från 

ledningen som behandlar utveckling av kompetens, skall ta hänsyn till att kompetens är något 

som existerar i interaktionen mellan personer och i relationerna mellan dessa.  
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Lärande är därför även här något som sker i grupper. Genom att satsa på lärande i grupper som 

vanligtvis arbetar tillsammans, kan man utöver individuell kompetens utveckla kompetensen 

som är bunden till den sociala interaktionen mellan organisationens medlemmar. I dagens 

arbetsliv är det sällan man agerar ensam i utförandet av en uppgift, arbetet sker genom 

samarbete med andra medarbetare. Då är relationen mellan medarbetare viktig för att 

uppgifterna skall genomföras på ett framgångsrikt sätt. Fungerar inte relationerna, eller 

upplever medarbetarna en konstant omorganisering i företaget blir konsekvenserna en haltande 

organisation. Ohlsson, Döös och Granberg (2011) talar om lärandet med utgångspunkten ur 

handlingsteorin, detta innebär att människan lär genom att göra, denna. I handlingsteorin tittar 

man på vad det är som tillåter människan att optimera sitt handlande och utföra det på bästa 

sätt. Det är ”genom att vara aktiv och utföra uppgifter enskilt och tillsammans med andra” 

(Ohlsson, Döös och Granberg s. 48) som man lär. 

Lärandet är en del av människans natur, vi är i grund och botten en lärande organism. Från den 

dagen vi föds får vi lära oss allt om livet. Vi börjar med att vi får lära oss gå och tala i ung ålder. 

När vi blir äldre, får vi börja lära oss hur man interagerar med sina medmänniskor och sin 

omgivning. När vi börjar i skolan, får vi lära oss beskriva vår värld och det universum vi lever i, 

samtidigt som vi utvecklar våra sociala färdigheter så som språk. Lärandet hos människan är ett 

livslångt åtagande, vi slutar inte lära oss bara för att vi lämnar skolans institution, eller anser oss 

vuxna. Säljö (2000) menar att vi inte kan avstå från att lära, ”frågan är snarare vad vi lär oss i 

olika situationer.” (Säljö, 2000, s.47). 

I yrkeslivet använder sig människan av fysiska redskap för att utföra olika uppgifter, utöver 

detta har i denna studie diskuterats de av Reason (1997) beskrivna kognitiva processer som 

ligger till grund för vårt handlande. Det är just detta som enligt Säljö (2000) är en del av det som 

skiljer oss från djuren. Vi använder oss av ”resurser” som finns hos oss, i vår omgivning och i 

social interaktion. Säljö (2000) beskriver dessa redskap med begreppet kultur. I kulturen ingår 

även redskap, både materiella och immateriella som beskrivs med begreppet ”artefakter”.  

Artefakter är i stor utsträckning kopplade till fysiska verktyg, men begränsas inte av det. 

Författaren menar att de ”kunskaper, insikter, konventioner och begrepp” (Säljö, 2000, s. 80) 

som hör ihop med dessa redskap är också en del av begreppet. Genom denna tolkning kan vi 

även se språk och hur vi tolkar språk som artefakt. Lärandet sker enligt Dysthe (2003) via 

mediering av dessa artefakter, bland mänskliga redskap är språket det viktigaste. När vi talar om 

mediering, talar vi mediering i sociala sammanhang. Precis som vi konstaterat i skapandet av 

kulturen så är enligt Dysthe (2003) och Säljö (2000) just den sociala sfären som man verkar i 

avgörande för lärandet. 

I klassrummet är det oftast nya kunskaper som eleverna stöter på och får lära sig, till skillnad 

från klassrummet så har vi i yrkeslivet medlemmar i en organisation som har en hel del 

erfarenhet bakom sig. Denna erfarenhet kan ha sin grund i en utbildning eller från år av arbete 

inom ett visst område. Vuxna har en kunskap som de unga i skolan inte har haft chansen att 

samla på sig, därför menar Lönnheden och Olstedt (2004) att i utbildning som riktar sig mot 

vuxna, är det viktigt att ta hänsyn till och utnyttja denna erfarenhet i undervisning. Redan 

befintlig kunskap fungerar som en bro till att undersöka och kritiskt granska ny kunskap och så 

småningom omvärdera kunskapen man besitter. Lönnheden och Olstedt (2004) pekar på vikten 

av social interaktion även vid denna form av lärande. Författaren skriver att ”kunskaper och 

erfarenheter skapas i social interaktion och de utgör grunden för människors meningsskapande. 
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Utifrån dessa utgångspunkter förstår och tolkar vi omvärlden och de situationer vi ställs inför” 

(Lönnheden och Olstedt, 2004, s. 106). Då även erfarenhet är bunden till social interaktion är det 

därför viktigt att vid utbildning av vuxna som utnyttjar erfarenhet som grund, ta hänsyn till 

kraften bakom samspelet mellan människor vid utbildning. Erfarenheterna som flera besitter 

förstärks i den sociala sfären. 

Erfarenheterna kan utnyttjas när man vill ha ett konkret exempel eller en situation som gruppen 

kan relatera till menar Lönnheden och Olstedt (2004). I större grupper är det dock svårt att ta 

hänsyn till samtliga gruppmedlemmarnas erfarenheter. I och med att vi inte kan ta hänsyn till 

samtligas erfarenheter, så kan en ovilja eller någon sorts motstånd gentemot ny kunskap grunda 

sig i tidigare erfarenheter som kommer i konflikt med kunskapen som man försöker mediera. 

Lönnheden och Olstedt (2004) menar att om man ”fullständigt negligerar det som de studerande 

har med sig, får många gånger som konsekvens att vuxna känner sig förminskade och 

nedvärderade av läraren” (Lönnheden och Olstedt. 2004, s.116). För att inte hamna i denna fälla 

är det viktigt att utöver att dela med sig av sina egna meningar även ta sig tiden och lyssna till de 

andra. Wilhelmson, Jonasson och Talerud (2004) talar om en kommunikativ balans, som 

kännetecknas av följande egenskaper: 

Tabell 1: Kommunikativ balans (Wilhelmson, Jonasson, Talerud 2004, s.156) 

 Att hävda sin mening Alla lyssnar till andras 
mening 

Kommunikativ balans  argumentera för sin 
mening 

 Talar från egen 
erfarenhet 

 Utveckla egna tankar 

 Efterfråga andras 
uppfattningar 

 Tar till sig andras 
uppfattningar 

 Stöder andra att säga 
sin mening 

 

En av metoderna som tillåter en form av lärande som är grundad på erfarenheter är det som 

kallas av Olstedt (2004) för problembaserat lärande. Denna form av lärande grundar sig i ett 

visst problemområde och försöker lösa problemet i små grupper. Den studerande ges stort 

ansvar över utbildningen och det man sedan tar med sig av utbildningen. Genom att kritiskt 

granska problemen med utgång från egna erfarenheter kan man i små grupper hitta lösningar 

tillsammans. Denna typ av lärande fungerar på så sätt emancipatoriskt. Olstedt (2004, s. 168) 

beskriver arbetsgången med följande punkter.  

 Klargöra termer och begrepp (brainstorming) 

 Definiera problem (systematisering) 

 Inventera gruppens uppfattningar och idéer kring problemet (problemformulering) 

 Systematisera inventeringen (inlärningsmål) 

 Formulera inlärningsmål (utvärdering) 

 Inhämta kunskap i relation till inlärningsbehoven (inlärning) 

 Syntetisera den nyförvärvade kunskapen (uppföljning) 
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DATA FRÅN BRANSCHEN 
Elbranschen för egen statistik över olycksfall i elarbetet som är av intresse i denna stuide. Det 
gäller olycksfall för lekmän och professionella elarbetare. Bland elarbetare finns det statistik 
över olycksfall och tillbud för elarbete inom elnät. Denna statistik hittar man på 
elsäkerhetsverkets hemsida. www.elsakerhetsverket.se. Olycksfallsstatistiken uppdateras 
regelbundet och den senaste tillgängliga är från 2009. Däremot uppdateras statistik om 
rapporteringsbenägenheten i mindre utsträckning, den enda rapporten som finns tillgänglig är 
från 2005 och genomförd av Centrum för Marknadsanalys AB i uppdrag av Elsäkerhetsverket 
under juni 2005, med syftet att ”kartlägga elolyckor som inträffar bland elyrkesmän samt ge 
underlag om vilken typ av olyckor som vanligen inträffar” (Kartläggning av olyckor bland 
elyrkesmän, 2005). Under detta avsnitt har samtliga data sitt ursprung från den ovan nämnda 
rapporten, som för enkelhetens skull refereras till som (KaO, 2005). I denna studie som vänder 
sig till elyrkesmän som arbetar inom elbranschen och är medlemmar i Svenska elektriker 
förbundet eller i Metall. Därför är detta inte helt jämförbart med den egna studien som 
genomfördes på elarbetare som verka endast i elnätet, men inte desto mindre är siffrorna 
intressanta eftersom många av de tillfrågade arbetar i elnät.  
 
I studien anges att den största orsaken till elolyckor är stress 64% och/eller slarv 33%, en stor 
andel talar även om brist på information, slarv med spänningsprovning och dåliga 
arbetsförhållanden som orsak till olyckor. I studien efterfrågas bl.a. mer utbildning och bättre 
planering som åtgärder för att förbättra säkerheten. Spänningsprovning innan arbetet och att se 
över lagar och rutiner är andra populära åtgärder hos elyrkesmännen. 
 
Ström genom kroppen och ljusbåge är några av de vanligaste inträffade olyckorna bland de 
tillfrågade. Yngre elyrkesmän mellan åldrarna 18-29 löper större risk för att få ström genom 
kroppen. När väl en olyckshändelse inträffar och man klassificerar incidenten som en 
olyckshändelse, så ser vi att en överväldigande majoritet på 83% av 75 tillfrågade, väljer att inte 
rapportera in händelsen. En av de största anledningarna till att man inte anmält händelsen sägs 
vara att avvikelsen inte upplevs som tillräcklig allvarligt. 
 
  

http://www.elsakerhetsverket.se/
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METOD 
Studien genomfördes under perioden maj – oktober 2011. För att kunna nå syftet med studien 

har flera metoder för datainsamling tillämpats för att ge en helhetsbild av situationen i företaget. 

Metodavsnittet inleds med att redogöra för de deltagande observationer som genomfördes i 

samband med uppstarten av studien, för att sedan beskriva hur litteraturen som användes i 

studien valdes ut och införskaffades. Därefter beskrivs de olika metoderna med vilka data 

samlades in och analyserades. De olika metoderna som tillämpats under studien kan 

sammanfattas med följande punkter: 

 Deltagande observationer 
 Studier av litteraturen inom aktuella områden: 

o Litteratur inom företaget. 
o Branschlitteratur. 

 Genomgång av relevant litteratur och materialstudie. 
 Fältobservationer tillsammans med elmontörer. 
 Informella samtal 
 Kvantitativ enkätundersökning 

 Kvalitativa intervjuer 
 

Dessa olika metoder som användes för datainsamling tillsammans gav en god mängd data 

som möjliggjorde en analys och diskussion av resultatet på en hög nivå. Förutom bidraget 

med en stor mängd data har kombinationen enkätundersökning, fältobservationer och 

kvalitativa intervjuer förhöjde kvaliteten på resultatet. Dels genom att ha bidragit med olika 

källor av data som pekade mot samma riktning och dels genom att metoderna i tur och 

ordning bidragit till varandragöra. Resultatet från enkätundersökning var till stor hjälp vid 

fältobservationerna och intervjuerna. På samma sätt som fältobservationerna pekade på vilka 

problemområden som behövde undersökas närmar i intervjuerna och de informella samtalen 

 

DELTAGANDE OBSERVATIONER 
Startskottet för studien blev ett förberedande arbete och deltagande observationer. För att få en 

introducerande bild av elmontörernas arbete och för att ha en grund att bygga på vid 

genomförandet av fältobservationer har jag deltagit i en utbildning tillsammans med andra 

elmontörer på företaget i elsäkerhetsanvisningar ESA grund, vars mål är att ge en grundbild av 

hur arbete med el utförs på ett säkert sätt. Utbildningen som ges av STF ingenjörsutbildning AB i 

Telge Nät AB:s lokaler och är en endagsutbildning, gav en första bild av riskerna och 

svårigheterna gällande elsäkerhet som elmontörerna stöter på i sitt dagliga arbete. 

Vidare deltog jag och genomförde observationer i samband med att en beteendevetare vid namn 

Karin Lindgren som arbetar på kommunala företagens samorganisation (KFS) besökte företaget. 

Besöken som var en del av åtgärdsplanen som följde elsäkerhetsverkets föreläggande 

resulterade i två föreläsningar tillsammans med elmontörer, projektörer och driftledningen (2:a 

och 3:e maj 2011), dessa behandlade elsäkerheten i arbetet och beteendet kring elsäkerheten 

ute i fältet. Här fick de anställda på företaget diskutera arbetsmiljön och ge den egna synpunkten 

på säkerhetssituationen.  
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RELEVANT LITTERATUR OCH MATERIALSTUDIE 
Inom ramen för studien är det aktuellt att läsa relevant litteratur för studien, på vilken man 

bygger en teoretisk bas som utgångspunkt till studien och för att fördjupa sig inom området. 

Några relevanta områden i litteraturen identifierades tillsammans med samtliga handledare. 

Dessa områden behandlar bland annat pedagogik, psykologi, riskhantering, säkerhetsanalys och 

organisationspedagogik. I Sverige har vi säkerhetsforskare och forskare inom riskhantering så 

som Marianne Törner, Carin Sundström-Frisk, Lars Harms-Ringdahl. Dessutom tillkommer 

internationella namn som James Reason inom riskhantering och mänskligt felande m.fl. Denna 

litteratur införskaffas från KTH:s och SU:s bibliotek samt lokala stadsbibliotek, litteratur som 

inte fanns tillgänglig för lån inköptes via företaget. Ytterligare litteratur har införskaffats via 

handledares råd och tips. Litteraturen beställs via nätet och hämtas ut personligen från 

respektive bibliotek. En period på 4 veckor avsattes för inläsning detta parallellt med 

materialstudien. 

Elbranschen har sina egna föreskrifter i vilka det står att varje arbetsgivare skall upprätta 

särskilda anvisningar. Branschorganisationen Svensk Energi har tillsammans med person från 

elnätsbolag tagit fram anvisningarna som ligger till grund för säkerhetsrutiner i företagen, dessa 

kallas för ESA (Elsäkerhets anvisningar). Även dessa har lästs igenom för att få en fördjupad bild 

av anvisningarna bakom befintliga instruktioner och kriterier för säkerheten i företaget. De 

anvisningar som lästs igenom är ESA – Grund, ESA – Arbete utan spänning, ESA – arbete nära 

spänning, ESA – arbete med parallella ledningar, ESA – röjning och ESA – Spänningskyddat 

arbetssätt. I dessa finns det moment som elmontörerna genomför, utöver dessa finns ESA – 

arbete med spänning som faller bort, då detta inte är aktuellt för elmontörerna och företaget i 

studien, arbetsmoment med spänning får inte genomföras av elmontörerna. Anvisningarna 

finner man delvis hos företaget i tryckt format, resterande material finns via nätet på ebr.nu som 

en elektronisk resurs. Utöver detta material, studerades även material som också bestod av 

tillbudshistorik i företaget och befintliga instruktioner skrivna på företaget. 

Litteraturen inom ovan nämnda områden gav en bred bas att utgå ifrån för vidare arbete med 

både fältobservationer och intervjuer. Branschens anvisningar ger en förståelse för var riskerna 

finns i arbetet och för hur arbetet skall gå till teoretiskt. Dessa är inte tillräckliga för att få en 

komplett bild av situationen. Tillsammans möjliggör de identifiering av bl.a var i 

olycksfallsförloppet som åtgärderna måste komma in. Ett olycksfall inträffar inte alltid plötsligt 

på en arbetsplats, man kan sällan peka på en enskild händelse och säga att det är detta som är 

orsaken/anledningen. En miss i planeringen, stressmoment, förseningar eller bristfällig 

riskanalys kan föregå olycksfallet och vara en av orsakerna till själva olycksfallet. Genom att 

fördjupa sig i litteraturen kan man få sig kunskapen om olyckförloppet för att sedan med hjälp 

av denna kunna via enkätundersökning, intervjuer och fältobservationer studera var åtgärderna 

behöver komma in. 

FÄLTOBSERVATIONER 
Litteratur gav en bra bild av olycksförloppet och var riskerna för olycksfall finns. Dessutom fick 

jag en överblick över regler och anvisningar som man skall följa i arbetet. Dock är sådana studier 

sällan tillräckliga för att ge en klar bild av hur det verkligen går till ute i fältet. Därför var det 

aktuellt med fältobservationer. Genom att följa med personalen ute i fältet, kunde jag få en klar 

bild av hur deras vardag ser ut, vilken miljö de befinner sig i och vilka risker de utsätts för. 
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Arbetsprocessen kan te sig annorlunda jämfört med hur den beskrivs i text och därför var det 

viktigt att vara medveten om detta och ta hänsyn till det i slutresultatet. Fältobservationer har 

skett genom att jag personligen deltog i uppdrag som elmontörerna fick och på plats såg dem 

utföra sina uppgifter. Sådana tillfällen bjöd även på möjligheten att kommunicera med 

montörerna och fråga om de olika momenten i arbetet och vad de anser om dessa. 

Praktiskt genomfördes detta genom att först identifiera en ur studiens synvinkel intressant 

person för observation, urvalet av person har skett genom att dels själv tala med elmontörerna 

och genom att få några namn via rekommendation av handledaren på Telge Nät AB. När 

kontakten blivit etablerad med en elmontör och jag fått av företaget och elmontören 

godkännande att följa med, avsattes en hel arbetsdag där jag åkte med på alla uppdrag som 

fanns för dagen. Under fältobservationerna har jag även på egen hand fått utföra några små 

uppgifter för att få en känsla för uppgifterna. Det fördes inga anteckningar under själva 

arbetsdagen, detta då det var väldigt svårt med tanke på arbetsuppgifterna och miljön man 

befann sig i. Observationerna som gjorts under dagen tillsammans med samtalen som ägde rum 

antecknades i regel direkt efter arbetsdagen, om detta inte var möjligt så har anteckningarna 

gjorts inom 24 timmar av observationerna.  Totalt genomfördes 5 fältobservationer av 

varierande karaktär, allt ifrån felavhjälpning och besiktning till projektuppdrag och utbyggnad 

av nätet. 

ENKÄTUNDERSÖKNING 
Elbranschen har en olycksfallsstatistik och även statistik över mörkertalet, d.v.s. hur många 

olyckor som inträffar, men som inte rapporteras in. För att få en bra indikator över hur företaget 

ligger till i förhållande till branschen som helhet genomfördes en enkätundersökning av 

kvantitativ for. Dessutom mätte en sådan enkätundersökning pulsen och attityden hos 

personalen i företaget. Den erbjöd en överblick över säkerhetsklimatet och medvetandegraden 

hos dem som är verksamma ute i fältet. Inte minst kunde en sådan undersökning fungera som 

stöd för intervjuer, och ge en inblick i vad man bör fokuseras på och vad som förväntas vara 

resultatet från intervjuerna. Något som var angeläget för företagets ledning var att undersöka 

förtroendet för ledningen och elmontörernas syn på den egna kunskapen, utöver detta tillkom 

en undersökning om hanteringen av avvikelser. Enkäten utformades i samråd med handledare 

både externa och interna, med frågor som är både intressanta för företaget i allmänhet och 

studien i synnerhet. Totalt genomfördes två undersökningar, den första riktade sig till 

avdelningen för Elnät & Bredband och den andra för Avdelningarna Bygg & Projektledning samt 

Projektering & Dokumentation. 

Den första undersökningen riktade sig till elmontörerna på Elnät & Bredband och hade som mål 

att undersöka den övergripande bilden av hur elmontörerna upplever elsäkerheten i företaget 

och i sitt arbete, detta innebär dessutom en kontroll av hur väl fungerande 

avvikelserapporteringen fungerar i deras ögon och ledningens engagemang i säkerheten. 

Undersökningen hade som mål att dessutom titta på elmontörernas egna kunskapssyn gentemot 

de uppgifter och uppdrag dessa får, hur väl använda instruktionerna är och ifall nuvarande sätt 

att hantera instruktioner på är tillräckligt.  

Enkäten som skickats till elmontörerna bestod av 26 frågor i olika format, (flervals alternativ, 

frågor med skala, kryssfrågor, kommentarfrågor). Undersökningen delades ut till elmontörer 

som arbetar för TelgeNät AB och som är anställda av företaget. Konsulter och inhyrd personal 
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deltog inte i enkäten. Totalt identifierades 11 elmontörer. Enkätundersökning hanteras på ett 

helt anonymt sätt, där inga personliga uppgifter om elmontörerna angavs och inlämningen 

skedde på samma anonyma sätt via ett postfack. Elmontörerna hade en period mellan den 24 

maj 2011 och den 1 juni 2011 för att fylla i och lämna in enkäten. Efter den 1:a juni hade 9 

enkäter lämnats in, vilket innebär att endast två personer valde att inte fylla i enkäten. Detta ger 

en deltagandegrad på över 80 % av de identifierade elmontörerna. Resultatet sammanställdes 

senare i en rapport som utöver data från svaren även inkluderade en kortare analys som 

företaget tog del av. Rapporten används i studien som underlag och de insamlade och 

sammanställda data tillsammans med frågorna hittas i Appendix 3 

Utöver enkätundersökningen som skickades till elmontörerna så ville man från företagets sida 

även skicka en liknande undersökning till ytterligare två avdelningar under enheten för 

Planering & Projekt. Denna undersökning riktades mot Bygg & Projektledning samt Projektering 

& Dokumentation, dessa båda har ett samarbete med elmontörerna och därför var av intresse 

för studien. Denna enkätundersökning bestod av 25 frågor som också besvarades anonymt. 

Totalt identifierades 18 personer som ingår i dessa två avdelningar. Lika många enkäter 

skickades till avdelningscheferna som delade ut de till personerna i frågan. 

Enkätundersökningen skickades ut i slutet av juni månad och förväntades vara ifyllt till den 16:e 

juli 2011. Efter den 16:e juli 2011 fanns det totalt 10 inlämnade enkäter, vilket motsvarar en 

deltagande grad på drygt 55%. Detaljerade Resultat från denna undersökning hittar man i 

Appendix 4.  

Anledningen till det låga deltagandet grundar sig troligen på två huvudanledningar. Den ena 

anledningen är perioden under vilken enkäten skickades ut. Enligt en av cheferna så hade redan 

en del hunnit åka på semester och därför inte haft chansen att fylla i enkäten. Detta trots den 

långa fristen på 15 dagar under vilket man kunde lämna in enkäten. Den andra anledningen som 

kan ha spelat in är att studien inte var förankrad i de ovannämnda avdelningar. Väldigt få hade 

kännedom om studien i sin helhet och den korta presentationen av studien i enkäten var inte 

tillräckligt för att motivera alla till att fylla i enkäten. Dessutom fanns inte möjligheten att på 

egen hand presentera undersökningen för hela avdelningen och trycka på vikten av att delta, så 

som det skedde med elmontörerna. En annan faktor som kan ha spelat roll är att inte alla 

identifierade deltagare hade arbetsuppgifter som berör elnätet eller elmontörerna och kanske 

därför inte känt något behov av att fylla i enkäten. Det låga deltagandet gör att man inte kan dra 

några djupare slutsatser ur erhållna data, detta p.g.a att det är en stor del av de tillfrågade som 

valt att inte svara och dessa kan ha en avvikande åsikt från de som valt att svara. Om så är fallet, 

så kommer resultatet att avvika för mycket och därför bör man vara försiktig när man tittar på 

denna undersökning. 

Målet även med denna enkätundersökning var att kunna få en bredare bild av hur inställningen 

till säkerheten ser ut i företaget och hos de avdelningar som ansvarar för elnätet. Målet var 

dessutom att kunna utläsa om inställningen hos elmontörerna är ett specialfall eller om den är 

allmänt rådande för arbetare med elnätet i hela företaget.  

INTERVJUER 
Totalt genomfördes 3 stycken formella intervjuer av den kvalitativa formen och en stor del av 

resultatet grundar sig på data från dessa intervjuer. Två av intervjuerna riktade sig mot personal 

som arbetar ute i fältet och genomfördes först när enkätundersökningen som riktade sig mot 
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elmontörer kommit in och ett antal fältobservationer redan genomförts. Dessutom hade jag 

tillsammans med elmontörerna gått igenom några säkerhetsinstruktioner före intervjuerna i 

workshopformat. Utöver intervjuer med elmontörer som arbetar i fält, genomfördes en intervju 

med en tidigare anställd hos företaget som satt med avdelningen för Driftsamordning & 

Övervakning. Leif Söderberg har en lång arbetslivserfarenhet och en bakgrund som en elmontör, 

driftingenjör m.m. Han har nyligen sagt upp sig på företaget och är känd i företaget för att vara 

ytterst engagerad i säkerheten. Han har i inledningen av intervjun talat om att han inte har något 

emot att namnges som källa och inte behöver avidentifieras i rapporten, torts detta refereras 

inte till personen med ett specifikt namn i resultatet, detta p.g.a att resterande intervjuer är 

anonyma, så även blir referenserna till Söderberg anonyma i löpande text. 

De intervjuer som genomförts följer den kvalitativa modellen som beskrivs av Ryen (2004) och 

Dalen (2007). Detta innebär att intervjuerna hade ett öppet format med öppna frågor och 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Denna guide fungerade som stöd under själva 

intervjun, i denna fanns det centrala teman och områden som behandlades tillsammans med 

frågor att ställa under intervjun. Guiden inkluderas i rapporten under Appendix 1 & 2 

Intervjuerna genomfördes med en person åt gången, och var som ovan nämnts av den kvalitativa 

typen, med bland annat öppna frågor där målet var att undvika att rikta in den intervjuade med 

ledande frågor. På så sätt går det att försäkra sig om att personen verkligen öppnar sig och 

återge sina egna tankar och funderingar. Deltagandet i intervjun var frivilligt och urvalet av vilka 

som intervjuas grundade sig på vilka jag hade följt under fältobservationerna. Bland dessa 

valdes de som ansågs vara mest lämpliga och sitter på mest kunskap kring hur säkerheten i 

företaget fungerar. Utöver dessa skedde intervjuer efter rekommendation från handledare och 

elmontörerna själva. Intervjuerna dokumenteras via ljudupptagnings instrument, Där 

intervjupersonen var medveten inspelningen och hade valmöjligheten att stoppa inspelningen 

om denna så ville. Efter intervjun genomfördes en transkribering och användes efter 

avidentifiering i resultatet. Några av huvudämnena i intervjuerna behandlade bland annat 

arbetssituationen hos de anställda, synen på deras kunskap, utbildning och säkerhet, samarbetet 

med de olika avdelningarna och egna behov för att arbeta mer säkert. Intervjuerna pågick i drygt 

1 timme, vilket ger en total intervjutid på ca. 3 timmar. 

INFORMELLA SAMTAL 
Utöver intervjuerna fördes, informella samtal med anställda. Dessa samtal var spontana och 

ägde rum på TelgeNät AB:s lokaler eller i anknytning till en arbetsuppgift på fältet. Sådana 

samtal ägde rum i fikarummet, matsalen, runt om i kontoret, i någon nätstation m.m. Då något av 

intresse sades under ett sådant samtal antecknades detta och efter avidentifiering inkluderades i 

analysen. Avidentifieringen innebär inte endast att man censurerar namnen på personerna, utan 

även befattning i företaget och andra personliga relationer som kan framgå i texten. Detta för att 

säkra personens anonymitet, då vissa befattningar i företaget kan röja personliga identiteten. I 

vissa fall har jag inte lyckats avidentifiera personerna på ett tillfredsställande sätt och därför valt 

att utesluta kommentarerna och citaten från studien. Själva tanken och idén kan dock 

fortfarande vara inkluderad i studien på ett annat sätt. Dessa samtal kännetecknas av sin 

informella natur. Samtalen har inte föregåtts av någon bokad tid eller en förfrågan om en 

intervju. Det har varit samtal som spontant behandlat säkerhetsfrågor, oftast till följd av intresse 

för studien och ämnet.  
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WORKSHOPS 
En del av studien går ut på att hitta nya vägar för att förbättra säkerheten i företaget, en av dessa 

vägar är att öka medvetandet hos de anställda kring säkerhetsinstruktionerna som finns i 

företaget. Företaget har föreskrifter och instruktioner på nätet som elmontörerna skall ta del av 

och gå igenom. Detta görs inte av många och de som gör det, gör det väldigt sällan. Därför 

genomfördes flera workshops kring de befintliga instruktionerna. Under dessa workshops 

genomfördes en genomgång instruktionerna och som sedan blev grunden till en omarbetning av 

instruktionen. Detta genomfördes genom att dela elmontörerna i grupper om två och två som 

tillsammans med en moderator gick igenom samtliga instruktioner som är aktuella. Varje 

workshop tog ca 1h. Genomförandet rent praktiskt skedde genom att deltagarna tittar på: 

1. Hur arbetar sker idag? 

2. Hur skall arbetet ske enligt instruktionen? 

3. Finns det en skillnad? Hur vill man egentligen genomföra arbetet? 

 Utöver detta så tittade man på eventuella felaktigheter i instruktioner och sedan la till sådant 

som behövs i instruktionen. När genomgången blev klar, så hade moderatorn som uppgift att 

verkställa förändringarna och förslagen som kommit upp under mötet. Detta så långt det är 

möjligt utan att man inskränker på säkerheten och företagets policy. När genomgång av 

majoriteten av instruktionerna färdigställdes och instruktionerna skrevs om, genomfördes en 

stor workshop, med samtliga elmontörer där alla fick chansen att gå igenom eller se 

instruktionerna. Eftersom elmontörerna delas i flera små grupper och det är flera instruktioner 

som gås igenom, var det näst intill omöjligt att hålla i alla workshops på egen hand. Istället delar 

man in grupperna på 3 stycken moderatorer. De andra två var chefen för Elnät & Bredband och 

En arbetsledare som tidigare varit provisorisk chef för Elnät & Bredband. Instruktionerna 

delades på samtliga grupper så att arbetsbördan var jämnfördelad på varje grupp så långt det 

var möjligt. 

ANALYS OCH RESULTAT 
Resultatet grundar sig på data som har samlats via olika metoder. Så som det framgår i detta 

avsnitt, så samlades data in via både kvalitativa som kvantitativa metoder.  Analysen av 

resultatet inkluderade intervjuerna, enkätundersökningarna, fältobservationer m.m. Dessa olika 

källor av data analyserades med hjälp av metoden triangulering. Denna innebär att man tar 

hänsyn till resultatet från flera olika källor och använder detta för att få en fördjupad bild av 

verkligheten som sedan vävs ihop i diskussionen och länkas samman med teoretiska perspektiv 

presenterade i arbetet. Eftersom resultatet är byggt på data från flera olika källor så blir 

analysen i sin tur mångfacetterad. Utöver detta så har jag kunnat konstatera att analysen har en 

hög validitet, inte minst då de olika resultatkällorna stödjer varandra och visar på en likartad 

bild om elsäkerheten i företaget. Trianguleringen som metod minimerar bristerna som varje 

metod för med sig, och felkällorna minimeras när man tar hänsyn till resultatet från samtliga 

metoder. Detta förstärks ytterligare då resultatkällorna redan innan analysen pekar mot samma 

riktning, därför kan man konstater att studien har en hög validitet. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
Resultatet som presenteras här är data som samlats in via de metoder som beskrivs under 

metodavsnittet. Resultatet delas upp i underrubriker och speglar de olika metoderna som har 

använts. Detta för att bättre kunna spåra vilket material de olika metoderna har producerat. 

Enkätundersökningarna presenteras först för att få ett grepp om en helhetsbild kring 

säkerhetstänkandet i företaget. Dessutom tittar jag på förhållandet mellan Telge Nät AB och 

branschen som helhet genom att analysera data från en liknande studie från elsäkerhetsverket 

genomförd 2005. För en mer detaljerad beskrivning av resultaten från enkätundersökningarna 

som genomförts i samband med denna studie refereras läsaren till Appendix 3 och 4. Efter 

jämförelsen med branschdata följer resultatet från fältobservationerna och en analys kring 

exempel på hur elmontörerna avstår från säkerhetsinstruktionerna, i detta avsnitt finns även 

kommentarer från elmontörerna om varför man gör på så sätt. Vidare kan man i kommentarer 

från informella samtal läsa om inställningen till säkerheten i företaget som helhet. Resultat och 

analysavsnittet avslutas med en presentation av resultatet från intervjuerna som analyseras i 

detalj. I Appendix 1 och 2 kan man ta del av intervjuguiderna som användes under intervjuerna. 

Under rubriken ”Intervjuer” följer en mer detaljerad beskrivning av strukturen med vilken 

resultatet presenteras.  

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR 
Resultatet från enkäten som riktade sig till elmontörerna visar på att de flesta 9  som besvarade 

enkäten har arbetat på företaget under en längre period, och bör därför vara bekanta med 

instruktioner och rutiner, dessutom bör de vara väl bekanta vid arbetsmetoderna som används 

vid genomförandet av arbetsuppdrag. Detta förstärks av att en övervägande majoritet anser sig 

ha goda kunskaper för att klara av sina uppdrag och tycker att de har goda kunskaper om 

elsäkerhetsanvinsingarna (ESA). Instruktionerna och rutiner som företaget har, finns på 

företagets Miljö och Arbetsmiljö (MoA) sida på intranätet. Resultatet visar att denna sida 

används sällan och att de flesta elmontörer inte heller ta del av instruktioner på andra sätt. Även 

rapportering av avvikelser sker via MoA, och där är det totalt 2 personer som listar att de 

använder sig av MoA för detta ändamål. Dessa instruktioner som elmontörerna är skyldiga att 

läsa, läses väldigt sällan. En stor majoritet läser aldrig eller sällan instruktioner inför ett 

uppdrag. Anledningen till att flertalet inte läser instruktioner kan spåras till att ingen är helt 

nöjd med befintliga instruktioner, de flesta anser att dessa är tillräckliga, medan en del anser att 

dessa kan göras bättre. Förbättringsförslagen handlar om bland annat bättre diskussioner 

mellan olika avdelningar och att man ska försöka förenkla dessa och göra dem lättare att förstå. 

Avvikelserapporteringen visar sig inte fungera så bra i gruppen elmontörer, vilket var väntat 

med tank på de få avvikelserna som finns inrapporterade på MoA. Hos 3 av de 9 besvarade 

enkäterna kan man konstaterat att man aktivt valt att inte rapportera in en avvikelse, dessa 

avvikelser anser elmontörerna själva har inträffat i direkt anknytning till de egna 

arbetsuppgifterna, 4 anser att avvikelsen är en smärre förseelse och 1 person tolkar avvikelsen 

som en förseelse. Dessa avvikelser beskrivs i två fall som obetydliga och i två andra fall som 

hälsofarliga. Detta ger en indikation på att elmontörerna drar sig för att rapportera in mindre 

avvikelser och viftas bort som obetydliga och därför inte värda att rapportera. Vi ser även att 2 

väljer att beskriva avvikelserna som hälsofarliga, trots detta har man valt att inte rapportera in 
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dessa. Detta visar på att även om något hälsofarligt inträffar i tjänsten, så betyder det inte att 

elmontörerna rapportera händelsen. 

Anledningen till att man inte rapportera in avvikelsen beskrivs av en elmontör med ”att man ska 

vara ute och arbeta enligt cheferna och inte sitta inne och skriva avvikelser”. Utöver detta så 

identifierar man en risk för personangrepp om man rapporterar in de egna misstagen, men även 

andras. Man resonerar på så sätt att avvikelserapporteringen fungerar som ett sätt att 

skuldbelägga och inte öppet diskutera och åtgärda dessa misstag. En annan anledning till att 

man döljer och mörkar detta kan ha att göra med både yrkesstolthet och skammen att ha utsatt 

sig själv och/andra för fara. 

Av de som besvarat enkäten kan vi se att 5 personer känner till någon annan som valt att inte 

rapportera en avvikelse.  Av dessa personer är det 3 som tolkar avvikelserna som en förseelse. 

Av de 9 besvarade enkäterna är 5 en relativ hög siffra. Dessutom kan vi utläsa att man antigen 

tolkar de egna avvikelserna som mindre allvarliga än andras eller så refererar elmontörerna till 

avvikelser som inträffat hos någon annan än elmontörerna som inkluderas i undersökningen. 

Antigen inhyrd personal eller personer som kommer från andra enheter exempelvis Drift & 

Leverans eller Projekt & Planering. Från samtal med elmontörerna så är det senare alternativet 

mer troligt. 

Montörernas förtroende för avvikelserapporteringen beskrivs i de besvarade enkäterna som 

delvis högt i 7 av 9 och som låg i resterande 2 av 9. Ingen väljer alternativen inget förtroende 

eller stort förtroende för avvikelserapporteringen. Detta överensstämmer med hur de väljer att 

besvarar frågorna om de icke rapporterade avvikelserna. Väljer man att inte rapportera in vissa 

avvikelse och man har kännedom om att även andra gör på samma sätt så fungerar inte 

systemet helt felfritt och förtroendet sjunker. Det går att läsa ur resultatet att de som väljer att 

inte rapportera in avvikelser har ett lägre förtroende för själva avvikelserapporteringen. Detta 

för även med sig att det låga förtroendet gör att man även i framtiden väljer att inte rapportera 

in eventuella avvikelser och man försöker mörka även större förseelser. 

Förtroendet för cheferna i de båda avdelningarna rankas högt och majoriteten anser att cheferna 

är tillräckligt engagerade och insatta i arbetet, dessutom anser man att uppföljning av 

säkerhetsfrågor är tillräcklig och fungerar väl. En person rankar uppföljningen som dålig. 

Resultatet från den andra undersökning som riktade sig till avdelningarna för Bygg & 

Projektledning samt till Projektering & Dokumentation överensstämmer på många punkter med 

resultatet från undersökningen som genomfördes hos elmontörerna. Framförallt verkar det vara 

samma inställning gentemot befintliga instruktioner, man är missnöjd med dessa på samma 

grunder. Det är gamla instruktioner som inte alltid är aktuella och är i behov av en uppdatering. 

Man anser att fler instruktioner behövs utöver de redan befintliga och att befintliga 

instruktioner bör gås igenom regelbundet och uppdateras mot nya arbetsmetoder. 

Avvikelserapporteringen verkar fungera lite bättre enligt denna grupp, dock anses de avvikelser 

som inte blir rapporterade vara av mer seriös natur, där vissa bedöms som olyckor och allvarliga 

olyckor. Anledningen till att man väljer att inte rapporterar in avvikelser är att man även här 

drar sig för att ange sina medarbetare, anser inte att det är ens eget ansvar eller tycker att det 

inte är något värt att rapportera.  
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Något som skiljer resultatet i denna undersökning från den tidigare är att projektörerna 

tenderar att använda både instruktioner och MoA mer flitigt. Detta kan ses som en följd av 

arbetsuppgifterna och tjänsterna som projektörerna har. I dessa kan det vara mer naturligt med 

pappersarbete och anses viktigare att uppdatera sig kring både avvikelser som instruktioner. 

Inställningen gentemot cheferna och stödet man får utav dessa – D&L:s chefer samt de egna 

närmaste cheferna – anses vara tillräckligt, detsamma gäller engagemanget i säkerheten. Även 

om man tycker att engagemanget och stödet från cheferna är tillräckligt så anser en del att det är 

dålig uppföljning av säkerhetsfrågor i företaget. Det ska upprepas att deltagandegraden i den 

andra undersökningen var låg och därför är resultatet rent statistiskt inte helt komplett. 

Jämför vi dessa insamlade data med branschens egna data ser vi att Telge Nät inte skiljer sig från 

branschen som helhet. I studien ”kartläggning av olyckor bland elyrkesmän, 2005” genomförd i 

uppdrag av Elsäkerhetsverket anges att den största orsaken till elolyckor är stress 64% 

och/eller slarv 33%, en stor andel talar även om brist på information, slarv med 

spänningsprovning och dåliga arbetsförhållanden som orsak till olyckor. Detta skiljer sig inte 

från verkligheten i Telge Nät AB, där även här informationsbrist, stress och slarv orsakar tillbud 

i arbetet. I studien efterfrågas bl.a. mer utbildning och bättre planering som åtgärder för att 

förbättra säkerheten. Spänningsprovning innan arbetet och att se över lagar och rutiner är andra 

populära åtgärder hos elyrkesmännen. I den egna genomförda studien anges anledningen till att 

man inte anmäler avvikelser vara främst att det inte upplevs som tillräcklig allvarligt. I KaO, 

2005 ses detta som en av de dominerande anledningarna till att man väljer att inte rapportera in 

avvikelser. 

FÄLTOBSERVATIONER 
I fält genomfördes uppgifter som var av felavhjälpningstypen och underhåll, men även uppgifter 

i större projekt. Uppgifterna som genomfördes på dessa fältobservationer är därför olikartade, 

bland dessa uppgifter finns besök hos kunder efter felanmälningar, träd som växer för nära 

ledning, hus utan el, elskåp och stationer som behöver underhåll, avisering av kunder gällande 

arbete nära eller på tomt, felavhjälpning vid blixnedslag, nedmontering av gammal station, 

nedgrävning av luftledning m.m. 

Observationerna gav en inblick i hur arbetssituationen för de anställda elmontörerna ser ut. 

Uppgifterna som genomförs ute i fält innehåller inte sällan fysiskt krävande moment och 

manövrering av tung utrustning. Det kan vara allt ifrån att klättra i en stolpe till att nedmontera 

en transformator i en nätstation. Dessa arbetsuppgifter varvas av med lättare arbetsuppgifter 

som kontroll och underhåll av skåp eller annan utrustning. Miljön skiljer sig också en hel del från 

plats till plats. Exempelvis kan det i vissa situationer handla om små och trånga utrymmen som 

man måste arbeta i. Vid exempelvis nedmontering av en gammal nätstation, där man hanterade 

tung utrustning, så var inte utrymmet i vilket man kunde utföra arbetsuppgiften större än några 

kvadratmeter. Hissas man upp i en stolpe, eller även klättrar i den, så har man inte så mycket 

utrymme för att utföra sina arbetsuppgifter heller. Vid diskussion med elmontörerna kan man 

dra slutsatsen att de flesta uppgifterna som genomförs sker på färdighetsbaserade nivån. 

Montörerna utnyttjar sina erfarenheter och utför arbetsuppgiften rutinmässigt. Detsamma gäller 

säkerheten i arbetet, där man identifierar riskerna för sig själv när man är på plats och bedömer 

situationen utifrån tidigare erfarenheter. Det är bara om man arbetar nära högspänning som 

man utför en riskanalys, i lågspänningsnätet görs inte detta. En elmontör beskriver det som att 

”Det är många moment under en dags arbete, man går från en uppgift till en annan och dessa kan 
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vara likartade. Ska man då fylla i en riskanalys varje gång? Vi vet ju var riskerna finns” 

(Fälobservationer, 2011). Problemen uppstår då när man missbedömer situationen. Tycker man 

sig känna igen en situation och bedömer den fel, så kan man begå misstag som kan visa sig vara 

ödesdigra. Det finns tillräckligt med exempel på sådana missbedömningar i 

tillbudsrapporteringen. Några exempel är kablar som spänningssätts när de inte bör göra det. 

Ledningar som slackas på fel platser m.m. Elmontörerna kommer ut i fältet med en specifik 

uppgift som de skall utföras. Vare sig det handlar om att gräva ner en kabel eller klättra i en 

stolpe, så ser elmontörerna själva uppgiften som huvuddelen i arbetet och säkerheten ett 

förarbete som oftast är ett hinder. Det är inte praktiskt att sitta och göra en riskanalys på varje 

plats man kommer till. En elmontör uttrycker sig på så sätt:  

 

”Ska man sitta i bilen och fylla i ett riskanalyspapper, eller annat papper när en kund väntar 

utanför utan el? Det ser ju inte bra ut” (Fältobservationer, 2011) 

Även om det inte finns någon kund i närheten, så kan man konstatera att säkerheten hamnar i 

andra hand, det blir lätt att man inte tar på sig en hjälm när man utför lyftarbete, helt enkelt för 

att man inte tänker på det, eller bryta elen till ett skåp för att det tar för lång tid att göra en 

avbrottsanmälan. Vid ett tillfälle löstes en linje ut på en otillgänglig och avlägsen plats efter 

blixtnedslag. Efter felsökning och körning fram och tillbaka kunde man lokalisera felet, det 

visade sig att en säkring i en stolpe hade gått. För att komma åt säkringen så behöver man 

klättra upp i stolpen. Klätterarbete skall alltid genomföras som ett tvåmansarbete, där den ena 

klättrar upp och den andre – som skall vara instruerad i hur man tar ner en skadad man från 

stolpen – övervakar arbetet. Klättringen är både fysiskt och psykiskt ansträngande, dock är det 

oftast inte något tidskrävande arbete. Det diskuterades ifall man skulle behöva kalla ut någon 

som övervakar arbete. Diskussionen fortsätter över telefon med driftledningen, elmontören 

beskriver situationen och påpekar att jag finns närvarande på plats med elmontören. 

Tillsammans kommer båda överens om att utföra arbetet utan att kalla ut någon mer. Båda är 

medvetna om att jag saknar utbildningen som krävs och att detta är ett avsteg från rutinerna. 

Det skulle dock ta för långt tid att skicka ut någon, dessutom närmar vi slutet av arbetsdagen och 

elmontören påpekar att det kan ta upp till en timme tills någon lyckas ta sig hit, själva arbetet 

ska inte ta mer än 10 minuter och kunder väntar på att få sin el. När elmontören plockar på sig 

sin utrustning säger denna skämtsamt ”Vi tar hjälmen också för att vara extra säkerhetsinriktade 

idag” (Fältobservation, 2011). Detta kan tolkas som att hjälm inte alltid används vid klättring, 

vilket krävs enligt instruktionerna. Detta är ett typiskt exempel där man anser att 

säkerhetsrutinerna hindrar arbetet, detta förstärks av att personen även är självsäker i sina 

yrkeskunskaper och anser att uppgiften till hans inte innebär någon personlig risk.  

I fallet beskrivet ovan, så avviker både elmontören och driftledningen från reglerna, detta gör 

båda medvetet. Det är inte nödvändigtvis något som dessa tolkar som fel, utan det har att glra 

med säkerhetsklimatet i företaget. Även om de avviker från reglerna medvetet, så kan det vara 

ett djupgående problem, där man har instruktioner som ses som förslag och inte regler som ska 

följas till punkt och pricka. Detta bekräftas av att montören efter utförd uppgift påpekar att det 

jag nyss varit med om är väldigt bra för att förstå hur saker och ting kan fungera ibland. Sådana 

situationer kan måla en bild som beskriver elmontörerna som nonchalanta när det gäller sin 

egen säkerhet, men detta är långt från sanningen. Alla elmontörer är medvetna om faran som 

yrket innebär och är måna om sin egen säkerhet. När man talar med dessa, så är de tydliga med 
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att de inte gör något som kan riskera deras och andras hälsa medvetet. Det är snarare bilden av 

vad som riskerar hälsan som är annorlunda. Vid ett tillfälle när en kund hörde av sig till 

företaget och var orolig över en gren som hade vuxit sig över elledningen till huset, så åkte vi ner 

till kunden och tittade på trädet med uppgiften att såga ner det om så var möjligt. Väl på plats 

visade sig arbetet vara för komplicerad och omöjlig att utföra riskfritt. Då fattas beslutet snabbt 

och på plats att detta inte går att genomföra utan att man riskerar egen säkerhet och kundens 

egendom. I det här fallet kunde man identifiera en fara och valde därför att avstå från att utföra 

arbetet på egen hand. Istället skulle en entreprenör tas in som har yrkeskunskaperna som krävs 

för att rensa kring ledningen.  

Även om elmontörerna inte utsätter sig själv eller någon annan för fara, så kan de göra det 

omedvetet genom att inte följa direktiv. Varför man inte följer direktiven handlar inte enbart om 

att undervärdera faran och vaggas in i falsk säkerhet, utan det kan handlar om brist i kunskaper 

om vad som gäller i olika situationer, ska man bära hjälm vid lyftarbete eller ska man inte? Detta 

är bara ett exempel som kommer från observationerna. Anledningen till osäkerheten kring detta 

kan bero på att elmontörerna väldigt sällan läser instruktioner och rutiner som finns, 

exempelvis fick jag inte beskedet att man ska ha hjälm när vi genomförde lyftarbete på min fråga 

ifall det är fler säkerhetsåtgärder som vi egentligen bör ta hänsyn till. Precis som det framgår ur 

enkätundersökningen så kan man konstatera att ingen av elmontörerna har för vana att läsa 

instruktioner före, under eller efter arbetet. Det är väldigt få som har tittat på instruktionerna 

över huvudtaget. Istället förlitar man sig på att informationen kommer ut via annan väg. 

Montörerna anser sig kunna jobbet och tycker att de har yrkeskunskaperna som krävs, de vet 

hur de ska utföra olika moment. Detta må stämma, men i verkligheten så kan man konstatera att 

säkerheten inte ligger som praktiskt moment i fältet. De upplever säkerhetsrutinerna före själva 

uppdraget som ett mindre hinder och inte som en huvuduppgift i arbetet. Precis som en 

elmontör väljer att uttrycka det, ”vi vet ju var riskerna finns” (Fältobservationer, 2011). De tycker 

sig känna igen riskerna baserad på tidigare erfarenhet. De identifierar de största riskerna, men 

kan missa små moment som man inte tänker på förens man läser instruktionerna, som 

exempelvis hjälm vid lyftarbete. Därför är det viktigt för elmontörerna att få möjligheten att med 

jämna mellanrum gå igenom instruktionerna och jämföra sina arbetsmetoder med de 

föreskrifter som finns. 

INFORMELLA SAMTAL 
Informella samtal ger en intressant synvinkel på inställningen till elsäkerheten i företaget och 

målar en bild av relationerna mellan olika avdelningar i företaget. Mycket av det som framgår i 

sådana samtal berör specifika individer i företaget och dessa inkluderas inte här. I ett samtal 

med en elmontör, berättar denna om oviljan att rapportera in avvikelser. Elmontören 

ifrågasätter poängen med rapporteringen, det är bara mindre avvikelser som rapporteras in och 

inte några större olyckor. I alla fall inte om det är chefer eller personer som har en högre 

befattning än elmontörer som råkar ut för dessa avvikelser. Personen talar om en situation där 

en avvikelse inträffat, något som han anser klassas som en olycka och som kunde ha lett till en 

allvarlig olycka. Bland de inblandade på plats fanns en chef. Denna avvikelse rapporterades inte 

in och man gick inte vidare i granskningen av det som inträffat.  Vidare menar elmontören att 

om nu ledarna upplever att avvikelserapporteringen på något sätt är överflödig eller 

uthängande så är det inte så konstigt om även elmontörerna anser det och avstår från att 

rapportera in avvikelser. Ledarskap i denna fråga är väldigt viktigt, därför anser elmontören att 
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hela rapporteringen faller på att den inte gäller alla, utan bara en viss grupp inom verksamheten. 

Denna bild av rapporteringen bekräftas av enkätundersökningen som genomfördes hos 

elmontörerna och projektörerna.  

Något som är positivt i utvecklingen och som framgår ur samtal med elmontörer och annan 

personal på företaget är att säkerheten har blivit mycket bättre jämfört med hur det var för ett 

antal år sen. De anställda berättar om bristerna på säkerhet som rådde i början av deras 

anställning. Där säkerheten inte fanns på agendan och arbetet genomfördes med olika metoder 

beroende på personerna som utför arbetet. Idag ser de en förändring, där man följer metoderna 

som står föreskrivna enligt branschstandarden, utöver detta så känner man att det finns 

engagemang i säkerheten jämfört med tidigare avsaknad av detta. Att följa föreskrivna metoder 

är bara en del av det som förbättrats på senare tid. Det är dessutom inställningen till säkerheten 

som har genomgått en förändring, det anses inte längre vara lika manligt att ta risker i arbetet. 

Snarare anses man vara dumdristig och amatör när man sätter sig själv, utrustning och andra för 

dessa risker. 

Även om säkerhetsmedvetandet har ökat senaste åren, så kan man fortfarande se att det finns 

vissa olycksfall som elmontörerna räknar med och inte anser som vidare seriösa. Arbetet sker 

ofta i elnätet och i samtal med elmontörerna så kan man se att man inte anser att elektriska 

stötar, eller elektrisk genomströmning i kroppen är något utöver det vanliga. Även om det kan 

vara skadligt och smärtsamt, så räknar man med det, och samtliga elmontörer som samtal ägt 

rum med, har vid minst ett tillfälle fått en strömgenomgång i kroppen, större eller mindre.  

INTERVJUER 
Intervjuerna ger en djupare förståelse för säkerhetskulturen i företaget, i samtal med 

elmontörer får man en djupare bild av hur deras tid i företaget har varit. Hur de påbörjade sin 

anställning, lärde sig yrket och hur klimatet är idag, både organisationsklimatet som helhet och 

säkerhetsklimatet i synnerhet. Resultatet från intervjuerna följer en röd tråd där inleddes med 

att tala om utbildningsbakgrunden hos elmontörerna. På samma sätt börjar presentationen av 

resultatet för att sedan övergå till mottagandet på Telge Nät AB och upplärningstidens positiva 

och negativa aspekter, detta sätts sedan i förhållandet till situationen för mottagandet av nya 

elmontörer idag. Säkerhetsaspekten diskuteras utifrån denna situation för att sedan övergå till 

att diskutera säkerheten i företaget som helhet och vilka konsekvenser den rådande 

arbetssituationen har på säkerheten och hur ledarskapet fungerar i företaget. Resultatet och 

analysen avslutas med ett diskussionsavsnitt kring nuvarande instruktioner och tendensen att 

inte rapportera in avvikelser.  

MONTÖRERNAS BAKGRUND 
De yngre elmontörerna kommer i regel från en gymnasieutbildning eller kvalificerad 

yrkesutbildning inom el. Deras utbildningar är breda, de upplever kunskapen från utbildningen 

som god och tillräcklig. Dessutom uppskattas de praktiska momenten i utbildningen extra 

mycket. I en intervju beklagar sig en elmontör över att ”man inte var ute oftare under 

utbildningen, för det är så man lär sig inte av att sitta och räkna i en mattebok” (Intervju med 

elmontör, 2011). Efter praktiken, som ibland även den sker på Telge Nät AB får elmontörerna en 

anställning på företaget. Denna anställning innebär dock inte att montören är redo för att arbeta 

och har de kunskaper som är essentiella för att genomföra arbetet. Istället lärs man upp av mer 

erfarna elmontörer, detta sker genom att man får följa med personer ute i fältet och lära sig de 
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olika momenten i arbetet. Inlärningsperioden varierar, och det är en bedömning som görs 

löpande under inlärningsperioden. Ifall elmontören är redo och har genomgått de moment som 

är nödvändiga för att man ska klara sig på egen hand, så får man ett större ansvar där man även 

utför uppdrag på egen hand. Just sättet att introduceras i företaget genom att ta till sig av andra 

mer rutinerade kollegors erfarenhet visar sig upplevas olika beroende på individerna man har 

följt med. Detta är inte konstigt, resultatet från inlärningsperioden varierar. I intervjuerna har vi 

goda och sämre erfarenheter från detta sätt att arbeta. En elmontör beskriver detta genom att 

säga ”Jag hade tur… Det gick skitbra. Jag kunde ju allt efter att jag gått med honom, för han var 

duktig, pedagogisk. Så jag kände mig skapligt säkert, han gav mig mer och mer arbete själv. 

Undrade jag något så frågade jag honom, så vi fick gå den vägen. Dessutom hade jag en klar plan” 

(Intervju, 2011).  Efter denna period kunde elmontören utöva arbetet på egen hand och bli 

självständig. När det gäller säkerheten i arbetet så anser elmontören att det aldrig var farligt, det 

är tack vare mentorns kompetens och ålder. Elmontören menar att mentorn inte var för gammal 

och inte för ung. 

I ett annat fall beskrivs inlärningstiden som mindre bra. Här beskriver en elmontör en situation 

där han fått följa med flera och lära sig en bit i taget. I takt med att han fått mer kunskap så har 

man även fått mer ansvar.  Montören talar om ”En bit i taget, det gäller att känna sig själv och 

känna sig säker. Det gäller att vara ärlig mot sig själv, om du känner dig osäker på något så måste 

du säga. Vi kan inte chansa i vårt yrke eller prova sig fram. Vi måste vara 100 på att det vi gör är 

rätt” (Intervju, 2011). Elmontören har inte upplevt sig pressad till att utföra uppgifter som 

denna inte klarar av, det som upplevs som sämre är just att följa med flera olika personer ute i 

fältet. Elmontören hade ingen ”direkt mentor” (Intervju, 2011) som denna kunde följa med, 

istället fick man hoppa runt från person till person. Detta menar elmontören fungerade dåligt i 

början. 

”Det var inte någon bra struktur överhuvudtaget. Man fick sitta där och ta eget ansvar och fråga 

om man fick följa med. Det var ingen annan som tog tag i det och såg till att man följde med ut. 

Man kunde sitta inne hela dagen utan att göra något.” (Intervju, 2011) 

Bristen på struktur skapade en svårighet för elmontören att komma in i arbetet, denna hade 

ingen direkt person utsedd att ansvara över honom och introducera denna in i arbetet. 

Elmontören upplevde starten som ”Jobbigt, man märkte att ingen brydde sig och gamla 

generationen är inte som oss…” (Intervju, 2011). Elmontören fortsätter och berättar om 

svårigheten att hitta någon som var villig att ta med en ut och att när han väl fick följa med 

personer så var det stor skillnad på vad han fick lära sig och om han fick lära sig över huvud 

taget. Ambitionen att utföra ett arbete skiljde sig markant från person till person och vissa dagar 

kunde sluta med att inga uppdrag utfördes alls och därför inte fått chansen att lära sig något. 

Utöver detta kunde det visa sig att fel metoder lärdes ut i fältet, dessa metoder följde sedan med 

långt in i yrket, uppdrag genomfördes på ett riskfyllt och i vissa situationer på ett farligt sätt. 

Först när elmontören började bli erfaren och kunde på egen hand använda sig av sin kunskap för 

att identifiera risker och faror som man insåg det felaktiga i metoden. Bristen på egen erfarenhet 

och kunskap fick elmontörerna att istället förlita sig på den man följer med inte utsätter en för 

faror.  

”Jag har till exempel fått lära mig fel i början för att jag följde med någon som gjorde fel. 

Man gjorde som de sa bara, men sen i  efterhand när man har en egen kunskap, så vet man 
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att det där var helt åt helvete. Det är svårt, för du måste kunna lita på den man är med.”  

(Intervju, 2011) 

Trots denna erfarenhet så anser intervjusubjektet att även om han inte haft bra erfarenhet från 

sin tid i början så har det i hans fall hjälpt honom att ta eget ansvar redan från dag ett. Detta har 

han tagit med sig sedan genom att ta mer ansvar och se till att verkligen får uppdrag. Montören 

identifierar dock en risk i mottagningssättet, tar man inte för sig, så kan det lätt bli så att man 

inte lär sig och är motvillig till att få uppdrag över huvudtaget. Det kan bli till en ovana genom 

hela sin anställning 

MOTTAGANDET AV NYA ELMONTÖRER 
I intervjuerna framgår det att elmontörerna saknar förtroende för mottagandet av ny oerfaren 

personal i dagens läge också. Det finns en oro bland elmontörerna kring bristen på kompetens 

bland de anställda. Detta främst för att det finns ett gap i ålderskillnaden, där elmontörerna 

delas i en kategori som är äldre och som snart går i pension och en annan kategori bestående av 

yngre och mindre erfarna elmontörer. Det är få i denna grupp som kan tänkas ta över en 

nyanställd och lära upp denna. I gruppen saknas erfaret folk som tillhör åldersgruppen mellan 

ung och oerfaren och gammal och erfaren, det saknas personer som är i medelåldern och har 

erfarenheten som krävs, men också där man är van vid säkerhetstänkandet och nya 

arbetsmetoder som de äldre saknar.  

Detta förstärks av att nyanställda som saknar erfarenhet inte får direktiven och styrningen som 

de behöver. Elmontörerna anser att det är sämre om så stort ansvar läggs på nyanställda, skall 

de verkligen få jaga uppdrag och uppgifter, leta efter folk som de kan följa med? För att få en bra 

start i företaget efterfrågar elmontörerna främst en planering av inlärningsperioden, där man 

får en klar plan att följa och god tid på sig att gå igenom de olika momenten innan man skickas 

på nya uppdrag. Dessutom efterfrågas personal som har kunskapen och möjligheten att ta emot 

de nyanställda och på ett pedagogiskt sätt introducera dessa i arbetet med hjälp av säkra och 

korrekta metoder. Denna bild delas av en tidigare driftingenjör som arbetat på företaget. I 

intervju med denna pekar han på bristen på arbetsledare som kan ta hand om nykomna 

elmontörer. Organisationen idag går mot att ta bort arbetsledare, och då har man inte ersatt de 

med någon som kan ta hand om nyanställda elmontörer och introducera in de i företaget. Det 

finns helt enkelt en stor risk med att låta dessa elmontörer följa med i några veckor för att sedan 

ta eget ansvar, dessa få veckor anses inte tillräckliga för att man ska hinna lära sig något, och 

kanske lär sig fel om det inte är en god arbetsledare som har en arbetsuppgift att lära upp dessa. 

ELSÄKERHETEN BLAND ELMONTÖRER 
En positiv aspekt i företaget anser elmontörerna vara den ökade säkerheten på senaste tiden, 

elmontörer som blivit intervjuade anser att säkerheten har blivit mycket bättre under de senaste 

åren. Företaget har börjat visa äkta engagemang och detsamma gäller majoriteten av de 

anställda. En elmontör uttrycker sig på så sätt: 

”Idag är det säkrare, vissa här tänker mer på säkerheten än andra…Det varierar från person till 

person hur säkert man jobbar. Är man ny, så är det upp till han som du är med att se till att man är 

säker”. (Intervju, 2011) 

Tidigare har företaget haft en driftingenjör på Drift & Övervakning som tagit större ansvar för 

säkerheten och var noga med att förmedla förändringar av instruktioner, metoder och 
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utrustning. Bland annat refererar man till byggandet av ställverk som man kunder träna i och 

genomgångar av utrustning med jämna mellanrum. Det är något som man vill se mer av. I 

intervju med personen som de anställda refererar till, får man en annan bild av säkerheten idag 

jämfört med hur det var tidigare. Hans erfarenhet beskriver in situation där man förr i tiden 

alltid bär hjälm och några jobb utan arbetsbevis genomfördes aldrig. Denna erfarenhet kommer 

från tiden då personen arbetat hos Vattenfall på 70-talet. Idag i samma företag så följer man inte 

dessa metoder, utan det har blivit mycket slarvigare. Här ges en mer nyanserad bild än den som 

ges av elsäkerhetsverkets tolkning av anledningen till ökade olyckor, det är inte bara en ökning 

av rapporteringsbenägenhet man ser, även om det har blivit bättre och bättre på senaste tiden. 

Det är fler olycksfall som inträffar i yrket. Det talas om tillbuden på senaste tiden som låg till 

grund för ett föreläggande från elsäkerhetsverket är ett exempel på att olycksfallen har ökat, 

tidigare var det inte så ofta man fick höra om inträffade tillbud, även om dessa inte alltid 

rapporterades in, då blev de kända internt i företaget. 

”Branschen som helhet ser man ju att elolyckorna ökar. Det har nog också göra med att man har 

så mycket att göra och fokus ligger på annat än elsäkerhet, vi tar genvägar och då händer det 

olyckor.” (Intervju, 2011) 

Det som menas här är att yrket idag består av många fler moment att tänka på, det är mycket 

som man ska kunna och ute i fältet är det många uppgifter att genomföra. Detta betyder att även 

om situationen inte är stressig, så hamnar elsäkerheten i skuggan av uppgifterna till hands och 

genvägar blir allt vanligare, på så sätt är det inte långt till olycksfallen och därför har olycksfallen 

ökat.  

Vare sig man anser att det är säkrare idag eller inte, så är alla överens om att det finns 

fortfarande elmontörer och andra anställda som arbetar mindre säkert. Det är främst i 

lågspänningsnätet som säkerheten kan brista menar en elmontör, för det finns inte lika 

”omfattande regler” (intervju, 2011) på lågspänningen som det finns på högspänningen. I tonen 

av samtalet kan man även utläsa att man kanske inte anser riskerna lika stora på lågspänningen 

som de för högspänningen och därför är det lättare att tänja på reglerna och ta genvägar. Dessa 

genvägar upplevs inte av elmontörerna som något större risktagande och anses inte som ett 

mindre säkert arbete, utan det är helt enkelt för många krångliga regler. I en intervju, så 

identifierar man inställningen till säkerheten som den största risken av de alla. Driftingenjören 

menar att med rätt inställning, så händer det inga olycksfall. Har man en mindre seriös 

inställning till säkerheten så blir det helt plötsligt mycket farligare att genomföra arbetet. Han 

säger: 

”Största risken är egentligen den inställningen vi har till elsäkerhet, så som jag uppfattar det så är 

de som har rätt inställning, där händer det ingenting, dem som tar det här lite med en klackspark, 

där lägger man grunden, bidrar man till att det blir ett klimat i företaget som blir nonchalant och 

man tar genvägar, man behöver inte följa den föreskriften som finns. Förr eller senare händer det.” 

(Intervju. 2011) 

ORGANISATIONENS ANSVAR 
Anledningen till att vissa har en sämre inställning till säkerheten sägs vara att man av 

bekvämlighetsskäl tar genvägar i arbetet, är det dessutom ingen som pekar mot rätt riktigning, 

då hamnar man i ett sådant klimat på företaget. Detta beror på att ledningen i företaget sägs ha 
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mindre fokus på elsäkerheten, detta på grund av allt annat som de behöver ha uppmärksamhet 

på. Det räcker det inte med att ledningen skall peka mot rätt riktning, utan det krävs även 

uppföljning, där man försäkrar sig om att elsäkerheten följs. Det gäller inte bara 

företagsledningen, utan även arbetsledare som i vissa situationer är minst lika slarviga som 

personalen. Tycker arbetsledarna exempelvis att fylla i en riskanalys ute i fältet på plats är 

onödig och omständlig och inte följer upp dessa, då hamnar vi i en situation som idag där man 

inte fyller i dessa. Utöver detta så vaggas de mer erfarna elmontörerna in i en falsk säkerhet, de 

är erfarna och genomfört uppgifterna ett oräkneligt antal gånger utan några konsekvenser. Då är 

det lätt att hoppa över säkerhetsrutiner och ta genvägar för att genomföra uppgiften snabbare, 

för det har gått bra förut.   

Säkerheten i arbetet menar en annan montör är även beroende av kontrollgraden över arbetet, 

denna anser att tidigare så hade elmontören en större kontrollgrad över uppgifterna än vad man 

har idag.  

”Nu är det många fler inblandade, det är fler som har hand om jobbet inte bara montörerna, utan 
mycket runt omkring. Vi har inte så mycket att säga till om...” (Intervju, 2011) 

 
Detta menar elmontören gör jobbet mer osäkert, trots att man idag tänker på säkerheten i större 

utsträckning, är det en person som har hand om arbetet, så blir det lättare att hålla reda på de 

olika momenten och se helhetsbilden. Idag är det många fler inblandade och det är en felkälla på 

många sätt. Elmontören fortsätter och säger: ”Vet inte hur de andra är, men jag vill jobba så. Jag 

vill ha kontroll för annars blir jag osäker… Det är arbetsledarna som lägger sig i, de vill ha för 

mycket kontroll över arbetet istället för att låta montörerna som är insatta i jobbet ha kontroll. 

Arbetsledarna vill peka och visa.” (Intervju, 2011). 

Detta problem påpekas även i intervjun med driftingenjören. Arbetsledarna kontroll över 

arbetsplatser är stor, elmontörerna får alltid gå via arbetsledarna och förlita sig på dessa, istället 

för att ta eget ansvar och initiativ till att ta reda på hur arbetsplatsen ser ut och vilka 

förberedande åtgärder som gjorts. Detta ansvar kan vara för stort för arbetsledaren, som lätt 

kan glömma eller förväxla mellan olika platser och arbeten, på så sätt är denna 

ansvarsfördelning en stor personlig risk för elmontörerna i fältet. De saknar kontroll över den 

egna situationen och deras elsäkerhet ligger i någon annans händer. 

Elmontörerna identifierar ett annat hinder i arbetet som är nära bunden till problemet beskrivet 

ovan, de anser att bristen på ledarskap och planering i gruppen leder till en ojämn 

arbetsbelastning. Detta skapar en osäker klimat och en kultur som tillåter en att undvika att ta 

arbetsuppgifter och med det undvika ansvar. En elmontör går ett steg längre och beskriver 

arbetsplatsen som ett ”vuxendagis” och säger att ”vissa är inte intresserade av att jobba. De 

lyfter bara en lön” (Intervju, 2011). Fortsätter det på så sätt och ifall man fortsätter att tillåta 

denna inställning till arbetet utan att det sker någon förändring ser man en risk på att fler och 

fler följer detta mönster. 

INSTRUKTIONER OCH YRKESROLLEN 
I intervjuerna tittar man även på synen på instruktioner och metoder som finns idag. När det 

gäller instruktionerna så kan man även i intervjuerna i likhet med enkätundersökningen se att 

man inte alls läser dessa. I vissa fall talas det även om att vissa inte känner till att dessa finns på 

nätet. Elmontörerna känner inte att det finns ett behov av att läsa dessa då man vet hur arbetet 
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skall göras. När det i intervjun ställs frågan om en specifik instruktion för kontroll före 

idrifttagning, beskriver elmontören arbetet med följande: 

”Just kontroll före i drifttagning är något man alltid gör, vill jag påstå. Fast det blir ju så att man 

har det i huvudet, man har gjort det på ett ställe och drar till nästa. Det är inte så att man går in i 

MoA och följer till punkt och pricka. När man jobbat ett tag så har man det i huvudet. Det slarvars 

nog mera med att följa varje punkt.” (Intervjuer, 2011) 

Elmontörerna har lärt sig yrket via att ta till sig av andras direktiv och erfarenhet. Elmontören 

identifierar här en risk med att man slarvar och inte gör allt som skall göras. Det har dock enligt 

montören varit sämre tidigare. Förut gjorde man inte dessa moment överhuvudtaget. En annan 

montör beskriver problemet genom att säga: 

” … Jag kan inte tänka mig någon som gått igenom alla dessa. Jag har aldrig tittat i MoA och 

reflekterat över problemet. Jag har alltid frågat någon. Tanken att gå in i MoA och leta har inte 

slått mig.” (Intervju, 2011) 

Denna montör upplever att det är flera som är i samma situation, där man antigen saknar 

kännedom om dessa instruktioner och att de finns på nätet, eller att man drar sig för att titta i 

dessa för att man saknar förtroende för innehållet. På frågan varför man inte går in i MoA, svarar 

montören med att man aldrig blivit introducerad till systemet, man kan inte ens minnas om när 

MoA infördes och ifall det fanns vid tidpunkten då montören anställdes. 

Driftingenjören identifierar en del av problemet som en konsekvens av att ledningen som skall 

gå igenom dessa instruktioner årligen gör det pliktskyldigt utan att verkligen läser 

instruktionen, detta leder till att man har illa anpassade instruktioner som inte fungerar i 

verkligheten. I en sådan situation där ledningen inte läser instruktionerna, hur ska man då 

kunna förmå elmontörerna att läsa dessa? Det är dock inte enbart ledningens ansvar, en del av 

problematiken ligger hos elmontörerna menar driftingenjören. 

”Å andra sida, så kanske de [Elmontörerna] inte vet om de [instruktionerna] ens finns, fast då 

börjar man ju fundera. För att de måste se det på det sättet att det är ett verktyg och inget annat. 

Finns ju montörspärmen och den fick de med sig  men inte hellre läste de i den.” (Intervju, 2011) 

 Elmontörerna har som det framgår inte gått igenom instruktionerna, det är först i samband med 

denna studie som elmontörerna har analyserat och gått igenom instruktionerna på djupet. I en 

intervju talar elmontören om genomgångarna och säger: 

”Nu när jag går igenom, eftersom vi aldrig gått igenom de så här grundligt. Så ser man att allt 

finns ju, eller mycket av det finns där. Fast lite fattigt skrivet ibland…Det är en del som fattas där…. 

Det är nu på sista tiden det har börjat dyka upp. När det hänt grejer och säkerhetsanalyser och sen 

kom du hit och vi började gå igenom ännu mer. Tråkigt att det ska behöva hända något innan man 

går igenom sådant.” (Intervju, 2011) 

Elmontören fortsätter och talar om att det finns en poäng med att gå igenom instruktionerna för 

att försäkra sig om att man faktiskt gör rätt. Dessutom talar man om vikten att se till att dessa är 

korrekta och lägga till det som fattas och fortsätta med det med jämna mellanrum. Även hos 

elmontören som inte hade genomfört några genomgångar av instruktioner under intervjun, så 

tyckte man att det fanns en poäng med att gå igenom instruktionerna främst för att se till att nya 
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som kommer in i företaget och som vill läsa i dessa, inte läser gamla instruktioner som inte 

gäller längre. Elmontören fortsätter och säger att ”det är A och O, att det är vi som går igenom 

instruktionerna” (Intervju, 2011) och menar att det är de som sitter på kunskapen om hur 

arbetet verkligen gå till och att det är viktigt att detta framgår i instruktionerna. 

AVVIKELSERAPPORTERING OCH TILLBUD 
I intervju med elmontörerna så var avvikelserapporteringen ett lite känsligt område att gå 

igenom, här var intervjusubjekten försiktigare med vad som sägs och försökte hålla tillbaka, i ett 

fall valde man att dessutom vid ett tillfälle utnyttja sin rätt och inte fortsätta tala om mörkade 

händelser. 

”Det finns exempel på saker som man vill mörka, men det är inget som jag vill sitta och prata om. 

Det är saker man hört och det är pinsamt. Folk vill dessutom sitta och undvika detta.” (Intervju, 

2011) 

 Det som går att utläsa från intervjuerna är att det finns vissa mindre avvikelser och tillbud som 

folk kanske inte alltid rapporterar in, detta gäller inte bara elmontörer, utan precis som det 

framgår ur enkätundersökningen och i informella samtal även sker bland andra avdelningar och 

i ledningen. En elmontör uttrycker det på så sätt:  

”…vi är oftast två och då talar man om det mer. Man är mer , mån om säkerheten då. För man vill 

ju inte skada någon annan. Är man själv så kanske man tänker skitsamma. Det är tråkigt att göra 

bort sig framför någon” (Intervju, 2011) 

Elmontören fortsätter och beskriver att det är mest pinsamheten som man vill undvika, även om 

man absolut inte vill skada någon annan. Denna pinsamhet som man vill undvika att utsätta sig 

för formuleras i olika forum också, bland annat i informella samtal. Det är därför som man väljer 

att inte rapportera in något som man anser endast är en mindre förseelse och inte skadar någon 

annan, kanske bara sig själv. Det framgår att det är många sådana små förseelser som inte 

rapporteras in. I en annan intervju väljer man att uttrycka sig  på följande sätt ”Det är som sagt 

mycket som inte rapporteras när man är själv och ingen som har sett. Dels av skam för att man 

gjort fel och dels av att man tycker att det är en struntsak.” (Intervju, 2011) Det är små förseelser 

som det talas om även här och som elmontörerna undviker att rapportera in, av den enkla 

anledningen att man inte vill visa att man gjort bort sig.  

När det väl rapporteras in något, så är det viktigt att verkligen lära sig från det inträffade, idag 

talas det om att även om tillbuden gås igenom på ett seriöst sätt, så glömmer man förr eller 

senare det inträffade och fokus skiftar till allt annat än elsäkerhet. Detta menar driftingenjören 

inte är hållbart, det är bara en tidsfråga innan tillbuden inträffar igen.  

” Jag tror att man ständigt och jämnt måste påminna varandra om att om det har hänt ett tillbud, 

så lär vi oss utav tillbudet, och förhoppningsvis inte händer igen, jag tycker att man måste jobba 

mer med tillbuden. Diskutera det mer i företaget, varför gör vi som vi gör…Egentligen skall man 

göra små grupper och diskutera, ta någon från en annan avdelning som är bara diskussionsledare, 

bara för att man ska prata om det. Det behöver inte vara någon specialist i det, bara så att snacket 

går.” (Intervju, 2011) 
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Det man efterfrågar här är att genomgångarna av tillbuden sker oftare och att man drar lärdom 

ifrån dessa, så att de inte inträffar igen. Detta genom att man tillsammans i företaget talar öppet 

om det inträffade och inte ha som mål att skuldbelägga någon, utan att istället ha fokus på att 

komma på en lösning och förändra arbetssituationen på ett sätt som förhindrar sådana tillbud. 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån de olika teoretiska perspektiven presenterade i 

studien och via den diskussionen dra slutsatser om vad resultatet innebär och betydelsen av 

resultatet. Denna diskussion ligger sedan till grund för åtgärdsförslag för att förbättra 

säkerhetskulturen i företaget. Under resultat och analys, presenterades resultatet efter de olika 

metoderna som användes för datainsamling, i diskussionen görs inte denna uppdelning, istället 

används samtliga metoder och sätts i förhållande till teoretiska perspektiv. Diskussionen 

påbörjas med sammanfattande kommentarer kring resultatet och vikten av utbildning redan vid 

upplärningsperioden på företaget. Dessa kommentarer används sedan i en djupare analys av 

inställningen i organisationen som helhet och diskutera utmaningarna som finns på bordet ur 

elmontörernas synvinkel och vad som krävs för att genomföra förändringar i organisationen. 

Avslutningsvis diskuteras vilka konsekvenser denna förändring har på ledarskap, och vad som 

blir ledarskapsutmaningen. 

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 
Det är intressant att titta på om Telge Nät AB är ett undantag i branschen eller om det ser mer 

eller mindre likadant i hela branschen. I jämförelse mellan den egna studien och studien 

genomfört av Elsäkerhetsverket, Kartläggning av elolyckor bland elyrkesmän, 2005, kan man 

dra slutsatsen att Telge Nät AB inte skiljer sig avsevärt från resterande företag i branschen. 

Elmontörerna på Telge Nät AB använder samma språk och uttrycker sig på liknande sätt som 

elyrkesmän i studien genomförd av Elsäkerhetsverket. Även om rapporteringsvilligheten i Telge 

Nät AB är högre än siffrorna i den externa studien, så kan detta vara ett resultat av att hela 

branschen går mot en säkrare och mer rapporterandekultur jämfört med året 2005. Detta stöds 

av den egna studien där elmontörer i företaget ser en märkbar skillnad idag jämfört med för 5 år 

sen och som bekräftas även av elsäkerhetsverket, där jag i kontakt med Lars Kilsgård (kontakt 

via e-post, 25/8-2011) ansvarig för rapporterna talar om en ökad benägenhet att rapportera på 

senare år. 

Vare sig man kan dra slutsatsen att rapporteringsbenägenheten har ökat eller inte, så kan man 

fortfarande se att elsäkerheten upplevs av elmontörerna i företaget som något hinder i vägen för 

de uppgifter man ska utföra. Exempel på denna inställning kan man se vid stolpklättring, där 

man helst vill klättra i stolpen och utföra uppgiften på en gång istället för att stå och vänta och 

kalla en till elmontör som får övervaka klättringen. Sådana synliga handlingar skadar enligt 

Törner (2010) säkerhetsklimatet i företaget. Är den rådande inställningen till elsäkerheten som 

ett hinder i vägen för de verkliga uppgifterna kommer interaktionen mellan medlemmarna 

speglar denna inställning. Törner (2010) pekar på att riskfyllt beteende likt denna har en mätbar 

negativ inverkan på säkerhetsklimatet i företaget. I slutändan blir detta den rådande 

inställningen i företaget, med andra ord så fungerar sådana strukturer som artefakter i 

definieringen av kulturen i organisationen. Alvesson (2002) talar här om kulturmetaforer som 

är svåra att bryta igenom, det sker först med långsiktigt arbete och utbildning inom 

organisationen för att motverka denna inställning. Det är inte tillräckligt att skicka ut signaler till 

de anställda att följa reglerna, utan detta måste verkställas genom konstanta påminnelser och 

genomgångar av både säkerhetsinstruktioner och arbetsmetoder och fallstudier. 
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Arbetsuppgifterna måste handla om säkerheten, lika mycket som de handlar om det utförda 

arbetet.  

Försöker man inte ändra bilden hos elmontörerna genom utbildningen, så kommer 

elmontörerna att återgå till gamla vanor eller välja den enklaste vägen och så som de själva 

uttrycker det ”göra så som man alltid brukar göra, för det har ju gott bra hittills” (Seminarium, 

Karin Lindgren, 2:a maj 2011). Utbildning är enligt Alvesson (2002) en viktig kugge i företagets 

säkerhetskultur. Inte minst utbildning i början av sin anställning. Eftersom det är här som 

elmontörerna får utveckla sitt handlande på den av Reason (1997) beskrivna 

färdighetsbaserade nivån. Man lär sig reglerna och metoderna och tränar på att utföra 

uppgifterna snabbt och effektivt på en automatiserad nivå. Sker det rätt redan från början, så 

minimerar man riskerna för att utsätta sig och andra för risker i ett senare skede. På så sätt som 

introduktionen beskrivs idag, så behöver elmontörerna omvärdera sina metoder som de lärt sig 

från grunden på nytt när de börjar utföra uppdrag på egen hand. Detta i sig behöver inte vara ett 

dåligt steg, dock är det sämre om man inser att mycket av det man har lärt sig är fel och måste 

tränas bort, för att man sedan ska träna in rätt metoder. Detta urholkar hela inlärningsprocessen 

och minskar elmontörens förtroende för både företaget och sina kollegor.   

ANALYS 
Elsäkerheten på Telge Nät AB är god i vissa bemärkelser, men brister i andra. Vi ser exempelvis 

att förhållningssättet till elsäkerheten skiljer sig från en individ till en annan. I resultatet 

presenteras flera fall där elsäkerheten ses som ett hinder i arbetet och något som måste göras 

vid sidan om uppdragen. De instruktioner som finns följs inte alltid på ett korrekt sätt och vid 

vissa situationer väljer man att helt avstå från dessa. Anledningen är inte att medvetet göra 

något otillåtet eller utsätta andra för risker, som tidigare poängterats så är elmontörerna väldigt 

måna om säkerheten, både sin egen och andras. Det handlar helt enkelt om underskattning av 

riskerna och ett utförande av arbetet efter gamla vanor och inlärda rutiner. Elsäkerheten idag 

ses inte som ett huvudmoment i arbetsuppgifterna, utan det är ett bihang som påtvingas på 

elmontörerna. Varför räcker det då för elmontörerna att själva göra en bedömning ifall 

instruktionerna behövs eller ifall man skall frångå dessa. I företaget har man ett säkerhetsklimat 

där man först och främst, inte läser instruktioner och direktiven aktivt. Istället baseras 

utförandet av uppgifterna på erfarenhet, har man en erfarenhet av att i en viss situation så kan 

man frångå dessa instruktioner, då följer man den erfarenheten. Detta förstärks utav att man 

upplever – i de situationer där man har kännedom om instruktionerna – att instruktionerna är 

en sorts vägledning eller en rekommendation, inte en regel som skall följas. Ett sådant 

säkerhetsklimat kan vara bra i andra branscher, men i högrisksbranscher som denna, då är det 

mindre fördelaktigt. Många instruktioner baseras på lagtexter och det är direkt olagligt att 

bortse från dem, ett sådant exempel är en individuell riskanalys som skall göras på 

arbetsplatsen. Det är sådana synliga handlingar som enligt Törner (2010) skadar 

säkerhetsklimatet i företaget. Är det allmänt vedertaget att säkerhet i företaget är ett hinder i 

vägen för de uppgifter man ska utföra, så kommer interaktionen mellan medlemmarna att 

spegla denna inställning. Törner (2010) pekar på att riskfyllt beteende likt detta har en mätbar 

negativ inverkan på säkerhetsklimatet i företaget. Idag finns en sådan inställning och den har 

blivit den rådande i företaget och nyanställda introduceras även i detta. Tolkningen av 

säkerhetsinstruktioner har blivit det Alvesson (2002) beskriver som en kulturmetafor. Dessa 
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metaforer är svåra att bryta igenom, och varje sådan metafor bidrar till en helhetsbild som 

sedan bygger upp säkerhetskulturen. 

Från företagets sida söker man elmontörer som tar eget ansvar i allt från elsäkerhet till att ta på 

sig nya uppdrag, det är en sund syn. Detta fungerar dock mindre bra i verkligheten, där 

elmontörerna inte ges tillräckligt med ansvar. Vi ser i flertal exempel där elmontörer upplever 

att man saknar eget ansvar och kontroll över sina uppgifter. Detsamma går att utläsa från 

enkätundersökningarna. Chefer och arbetsledare fungerar som räddaren i nöden och dessa 

genomför förarbetet och pappersarbetet, för att skona elmontörerna från sådana uppgifter. 

Konsekvenserna av detta beteende är många, ett är att elmontören fråntas ansvaret från 

förberedelser och därmed förlitar sin egen säkerhet på någon annan. På så sätt skapar man en 

beroende elmontör. Detta rimmar illa med ambitionen att ha självständiga arbetare som tar 

ansvar. Förlitar man sig inte på att de kan axla det ansvaret och försöker avlasta dem från detta 

under en lång period – så som fallet är idag – då kommer man i slutändan att ha elmontörer som 

skyr ansvar. Organisationen bidrar till skapandet av en mindre engagerade anställd, som inte 

bara har lättare för att omsluta sig i en falsk säkerhet, utan även utför så lite arbete som möjligt. 

Resultatet pekar på ett missnöje kring den ojämna arbetsfördelningen bland elmontörerna, 

vilket kan spåras tillbaka till just bristen på riktigt ansvar. 

Grunden för denna bekvämlighet läggs redan i början av anställningen. Det framförs kritik mot 

mottagandet av nya elmontörer och inlärningsperioden. Under denna period får elmontörerna 

lite eller ingen vägledning och uppdrag är svåra att få tag på. Det är positivt att redan från början 

få uppleva ett ansvar. I min mening får detta ansvar inte vara att som ny själv få lägga all energi 

och kraft på att få uppdrag och leta efter montörer som tillåter en att följa med på uppdrag. 

Dessa moment bör planeras i detalj i ett tidigare skede och genomföras av någon som ansvarar 

för mottagandet av nya medarbetare, vare sig det är den närmaste chefen eller om det är 

arbetsledare. Ansvaret som nya elmontörer skall axla bör istället behandla själva utförandet av 

arbetsuppgifterna och en kontroll av elsäkerheten vid varje arbetsplats. Ansvaret bör helt enkelt 

ligga i utförandet uppdrag på ett korrekt och planerat vis med hjälp av god handledning. 

Elsäkerheten skall vara ett huvudmoment i arbetet och i nivå med själva uppgiften redan från 

början. Har man en sådan arbetsmetod med sig från sin upplärning, blir det lättare att 

upprätthålla dessa rutiner senare i yrket, dessutom upplevs elsäkerheten som en del av 

uppgifterna som elmontören skall utföra, istället för så som det är idag något vid sidan om själva 

uppgiften. Vi får en situation där exempelvis montören inte ser sin uppgift som att skarva om en 

kabel, utan uppgiften blir att se till att vid en omskarvning av en kabel se till att arbetet kan 

genomföras på ett riskfritt sätt och sedan skarva om kabeln. Detta synsätt skapar en 

kulturmetafor som hjälper nyanställda att tolka säkerhetskulturen på ett positivt sätt och bidra 

till ett gott säkerhetsklimat. 

Det finns många aspekter i elmontörernas arbete och sätt att utföra uppgifterna på som måste 

beaktas för att komma till skott med problemen som presenteras i denna studie. Något som 

dyker upp och ses som en orsak i mängden till det rådande läget är att elmontörerna väldigt 

ogärna vill ändra på sina rutiner. De gör som de alltid har gjort och är nöjda med det. De ser 

ingen anledning till att förändra sitt arbetssätt. En gång i tiden fick elmontörerna lära sig yrket, 

de har lärt sig regler som de idag per automatik följer. Detta är enligt Reason (1997) en naturlig 

utveckling, där människans handlande övergår från en kunskapsbaserad nivå till den mer 

automatiserade färdighetsbaserade nivån. Det krävs mycket arbete för att människan skall ta sig 
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ur denna nivå. Lärande på så sätt effektiviserar människans handlande, Ohlsson, Döös och 

Granberg (2011) beskriver denna typ av lärande genom att säga: 

”I pedagogiken blir det intressant att lärande inom denna teoribildning beskrivs som ett slags 

resultatprocess, där handlingar från att ha varit aktivt intellektuellt, dvs. medvetet styrda, så 

småningom när man utför dem många gånger blir så automatiserade att de utförs utan 

tankenärvaro.” (Ohlsson, Döös och Granberg, 2011, s. 45) 

Det som menas med detta är att förändring i organisationer eller förändring av vanor hos 

människor är svåra att genomföra. För att sådana förändringar skall lyckas behövs avgörande 

händelser som sätter organisationen i gungning, så som tydliga brister i arbetet eller olycksfall 

som har långt gående konsekvenser. Alternativt en mindre dramatisk väg där man i 

organisationen via flera processer, lär organisationens medlemmar nya vanor och utvecklar ny 

kompetens. Dessa processer måste i så fall gå tillbaka till den regelbaserade nivån och 

kunskapsbaserade nivån och bygga och utveckla både nya och befintliga kunskaper. Det är en 

mödosam process och resultaten är inte omedelbara. Dock blir nyttan långsiktigt och inget 

temporärt.  

För att uppehålla denna kompetensutveckling förespråkar Törner (2010) en organisation som 

bemyndigar sina medlemmar, att dessa får mer kontroll över sin arbetssituation och kan 

påverka den vid behov. Det innebär helt enkelt att elmontörerna får mer att säga till om när det 

gäller etablering av instruktioner och granskning av metoder. Detta är något som efterfrågas av 

elmontörerna, vilket bör vara välkommet hos organisationen. Det framgår tydligt i resultatet att 

just bristen på kontroll över arbetet skapar oro och en osäkerhet. Det som är positivt med att 

elmontörerna får mer att säga till om och en större kontroll är att ett reellt ansvar läggs på 

individen i konstruktionen av arbetsmetoderna och genomförandet av arbetet. Ett reellt ansvar 

innebär att individen inte kan förlita sin egen säkerhet och sina uppgifter på någon annan, vare 

sig det är arbetsledaren man brukar förlita sig på eller någon annan, Det fungerar inte längre att 

stå passiv och i vissa fall likgiltig inför sådana frågor. Detta motverkar motvilligheten till 

engagemang i arbetet och inbjuder till att man aktivt bidrar till organisationen på ett positivt 

sätt. Är man dessutom med och konstruerar både instruktioner och metoder, så får man en djup 

kunskap om dessa och känner sig väl till mods med användandet av dem väl ute i fältet. Har 

individen själv varit med och sagt att ett visst moment skall genomföras på ett visst sätt, så 

fungerar detta som ett aktivt godkännande av regler. När sedan en situation uppstår där 

reglerna bör tillämpas, blir det svårare att frångå dessa. Detta skapar en god grund att bygga 

organisationskulturen på. Där man får en mer öppen och flexibel kutlur bara genom att göra det 

möjligt för individer att delta i beslutsprocessen och framtagandet av instruktioner. Även vid 

anställning av ny personal bör man efterfråga individer som vill ha mer kontroll över sina 

arbetsuppgifter och i sitt arbete i allmänhet. På så sätt försäkrar man sig om att på ett enkelt sätt 

kunna tillämpa en sund säkerhetskultur och ha organisationsmedlemmar som är villiga att 

utveckla verksamheten i den riktningen. 

Ohlsson, Granberg och Döös (2011) talar om det nyanserade lärandet, där lärande kan vara 

något som förstås, men att även utförandet är en sorts lärande i sig. Detta kan tolkas på olika 

sätt. Det kan tolkas som ett lärande med två aspekter, där man har skilda processer för 

förståelse och utförande, men även som ett lärande där en och samma process innehåller 

element för både förståelse och genomförande. För att utveckla kompetensen hos elmontörerna 
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och förändra tankesättet kring elsäkerheten, måste man ta hänsyn till denna mer nyanserade 

bild av lärandet. Innan man kan gå till utförandestadiet så bör man först förstå varför man gör 

saker och ting på ett visst sätt. Därför har jag under studiens gång tillsammans med 

elmontörerna gått igenom befintliga instruktioner. Detta steg visade sig vara ett naturligt steg då 

många elmontörer hade missat dessa. Elmontörerna fick aktivt revidera instruktionerna, genom 

att först gå igenom de i små grupper för att sedan genomföra förändringar och utveckla 

instruktionen efter egna behov. På så sätt försäkrar man sig om att elmontörerna förstår 

poängen med instruktionen och även aktivt godkänner arbetssättet. Att förstå känns som en 

naturligt första steg i lärandet, nästa steg blir i så fall utförande. Där elmontörerna får revidera 

de praktiska momenten i arbetet, även där bör man få chansen djupare förstå det praktiska 

arbetet och elsäkerheten bakom denna, men även får chansen att tycka till om metoderna och att 

aktivt påverka dessa. Vid genomförandet av lärande processer är det viktigt att fokusera på 

själva problemen och uppgifterna till hands, ren undervisningsform fungerar sämre. 

Elmontörerna har en gedigen erfarenhet som kan försvinna i den rena undervisningsformen, 

istället bör erfarenheten utnyttjas maximalt. Via den vägen går det att hitta lösningar som 

utvecklar verksamheten och samtidigt bidrar till bemyndigandet av personerna genom att få 

chansen att påverka sin arbetssituation. Wilhelmson, Jonasson och Talerud (2004) talar om 

behovet av en kommunikativ balans i denna form av lärande: Kommunikativ balans innebär att 

man hävdar sin mening och även lyssnar till andras. Tabell 1 i denna studie och som finns under 

avsnittet teorietiska perspektiv är en bra modell att använda för att nå ett balanserat lärande 

där alla får säga sin mening. 

Ledningens roll är en annan aspekt som bör det bör tas hänsyn till när en sådan förändring i 

organisationen behöver genomföras. Ringdahl (1995) talar om att de närmaste cheferna och 

arbetsledarna fungerar som en förebild när det gäller säkerhet. I resultatet kan man utläsa att 

montörerna har svårt att ta till sig instruktioner när ledningen själv inte tycker att dessa är 

nödvändiga. Signaler som skickas på den nivån fungerar även de som en metafor i tolkning av 

kulturen i företaget. Därför är det viktigt att skicka ut rätt signaler för att inte motsäga arbetet 

som organisationen försöker driva igenom. Sådana signaler är viktiga även från den högre 

ledningen menar Ringdahl (1995).  Enligt Alvesson (2002) består chefernas roll i 

kulturförändringen av att verkställa och följa upp direktiven och instruktionerna som ges. I 

resultatet kan man utläsa att mycket inte följs upp, för att elmontörerna upplever det som att 

ledningen inte efterfrågar eller följer upp exempelvis riskanalysen som skall göras på 

arbetsplatsen. Bl.a. i intervjuerna berättar elmontörerna om att ingen har frågat efter dessa 

någon gång. Uppföljning är viktig för att skicka signalerna att man faktiskt vill att elsäkerheten 

skall följas. Uppföljning ute i fältet är ett annat verktyg som bör utnyttjas av ledningen på ett 

kontrollerat sätt. Genom att visa sig ute i fältet kan man lära sig om elmontörernas vardag, men 

får även chansen att se hur arbetet går till i verkligheten. Tar man sig tiden och följer med ut, så 

visar man på ett konkret sätt sitt engagemang som ledare. Under seminarierna med Karin 

Lindgren talades om uppföljning och premiering av de anställda som en viktig del av 

chefsarbete, detta för att nå resultaten man söker. Premieringen är viktig, men behöver inte 

alltid handla om mer pengar, det fungerar väldigt bra om bekräftelse och uppmuntran visas när 

man väl genomför vissa moment i arbetet. En annan viktig del av ledararbetet är att se till att 

arbetsbelastningen är jämn, det framgår i resultatet att arbetsbelastningen inte fördelas på alla 

montörer på ett jämnt sätt, istället är det de som är mest villiga att ta ansvar som får stå för det 
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mesta av jobben. Detta förstärker bara elmontörernas beroende och ovilja att engagera sig och 

denna trend måste brytas för att kunna fortsätta med förändringsarbetet på ett ärligt sätt. 

För att kunna genomföra en dessa förändringar av säkerhetskulturen och förbättra 

säkerhetsklimatet i företaget, är det viktigt att inkludera så många som möjligt i arbetet. 

Kulturen skapas i mötet mellan människor, därför är det naturligt att även förändring av 

kulturen sker i mötet mellan människor, det finns en risk att arbetet misslyckas om inte 

tillräckligt många är engagerade. Har man ett emancipatoriskt synsätt på kulturen, där det är 

tillåtet att ifrågasätta och tycka om rådande normer, så har man en sund kultur som tillåter ett 

bemyndigande av organisationens medlemmar. Ett arbete med en sådan förändring är som 

tidigare beskrivet, en lång och mödosam process som lyckas först när man har hela 

organisationen med sig. Det är svårt att se omedelbara effekter, dock är effekterna långsiktigt 

hållbara som kräver ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla. 

VALIDITET OCH GENERALISERING 
Studiens validitet kan anses vara hög av just de anledningar som beskrivits i inledningen av 

metodavsnittet. De olika metoderna som har använts för datainsamling bygger vidare på 

varandra och ger flera källor som ger både god empiri och samtidigt verifierar resultatet från 

olika håll. De största felkällorna i studien är knutna till mig personligen och de personer som har 

ingått i studien och empirin de har tillhandahållit, vare sig det är genom intervjuer/enkäter eller 

ute i fältet. Vid ett fåtal tillfällen har elmontörer valt att inte tala öppet om exempelvis tillbud 

eller avvikelser för att man inte velat hänga ut personer eller kanske ge en dålig bild av 

företaget. Detta har dock inträffat vid ett fåtal tillfällen och inte haft någon inverkan på studien 

som helhet. I enkätundersökningen, så ser man en likformighet med studien genomförd av 

Elsäkerhetsverket, även om likformigheten pekar mot att undersökningen ger en rättvis bild, så 

är antalet elmontörer som inkluderats i undersökningen ganska liten. Därför har 

enkätundersökningen i studien fungerat som en indikator på läget i organisationen. Några 

djupare analytiska slutsatser kan inte dras enbart från resultatet från enkätundersökningen. Min 

egen person och dess påverkan på resultatet som insamlats kan anses vara minimal. Jag hade 

redan från dag ett mött en öppenhet och engagemang från ledningen som gav mig mandat att 

undersöka känsliga frågor och underlättade för elmontörerna att öppna sig. Studiens karaktär 

underlättade även den insamlingen av data. Elmontörerna var välmedvetna att studien var en 

del av mitt examensarbete på universitetet, där jag själv var initiativtagare för att lära mig mer 

om branschen och med målet att slutligen examineras från min utbildning. Även om arbetet var 

rent formellt beställt från Telge Nät AB, så upplevde inte elmontörerna någon risk i att öppna sig 

för mig. I och med att jag inte var anställd av Telge Nät AB för att kontrollera elmontörerna, så 

såg de inte heller någon anledning att på fältet utföra arbetet på ett annorlunda sätt och dölja 

brister eller avsteg från reglementet. På samma sätt kunde de i de flesta fallen öppna sig och 

vara ärliga i sina uttalanden. 

Studiens resultat är därför pålitlig, dessutom begränsas inte användningsområdet av resultatet 

till just elbranschen, de metoderna som presenteras i denna studie grundar sig dels på empirin 

som insamlats, men även på allmängiltiga teorier som är anpassningsbara på alla 

organisationstyper inom näringslivet. Därför är resultatet även anpassningsbar på andra 

branscher som vill öka på säkerheten och förbättra säkerhetskulturen i organisationen. Speciellt 

i högriskorganisationer, så som energibranschen, trafik, produktion m.m.  
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Nedan presenteras åtgärder för att arbeta vidare med förändringen av säkerhetsklimatet och 

säkerhetskulturen i företaget, avsnittet påbörjas med en presentation av åtgärder som 

genomfördes under studiens gång för att sedan komma med förslag för att fortsätta med 

förändringsarbetet i organisationen. Förslagen som genomförs siktar mot att bemyndiga 

elmontörerna och skapa ett emancipatoriskt synsätt på säkerhetskulturen i företaget. 

Under studiens gång har, som framgått, elmontörerna fått gå igenom befintliga instruktioner i 

små grupper bestående av två elmontörer och en moderator som antecknar det som sägs under 

workshopen. Syftet med dessa säkerhetsworkshops är att ge elmontörerna möjligheten att gå 

igenom instruktionerna på djupet. Workshopen erbjuder elmontörerna ett forum i vilket man 

kan diskutera instruktionerna utifrån hur de fungerar i verkligheten och vilka praktiska 

förändringar som behöver genomföras så att dessa blir möjliga att följa i praktiken. Efter en 

sådan workshop hade moderatorn som uppgift att sammanställa det som har sagts vid tillfället 

och genomföra de förslagna förändringarna i instruktioner. En viktig aspekt i arbetet är att 

elmontörerna som arbetat med instruktionen får stå med i den officiella instruktionen som 

reviderade. Dessa workshops har många fördelar, instruktionerna var i behov av en genomgång, 

då många innehåll felaktigheter ,det fanns ingen riktig enhetlighet i utformningen vilket behövde 

ses över. Genom att dessa genomgångar, kunde man utnyttja elmontörernas erfarenhet till att 

revidera och rätta de felaktigheterna som fanns i instruktionerna och samtidigt hitta ett 

gemensamt format för konstruktionen innan man inkluderar dessa i en montörspärmen. Utöver 

detta fick elmontörerna chansen att gå igenom instruktionerna och fördjupa sig i dessa och 

samtidigt komma med förändringsförslag. På så sätt får elmontörerna vara med och bidra till 

sina arbetsinstruktioner och  får ett starkt incitament att verkligen följa dessa i arbetet, då man 

aktivt godkänner instruktionen som giltig. Under varje workshop gick man igenom 1 till 2 

instruktioner under cirka en timme. Totalt gick man igenom 16 instruktioner tillsammans med 

14 elmontörer och 3 moderatorer uppdelade i 7 grupper. Uppskattningsvis behövdes 32 

mannatimmar för att arbeta sig igenom dessa instruktioner. Denna investering har gett 

avkastning i form av ökad kunskap hos elmontörerna kring elsäkerhet och 

elsäkerhetsinstruktioner och samtidigt reviderat och förbättrat befintliga instruktioner. 

Ett förslag för på en fortskridning av förändringsarbetet är att fortsätta med dessa 

säkerhetsworkshops i framtiden också, när samtliga instruktioner är färdiggranskade, kan man 

gå över till en granskning av tidigare tillbud och avvikelser på samma sätt. Målet är att dra 

lärdom från dessa tillbud och undersöker möjligheten att förändra arbetssättet för att förhindra 

liknande fall i framtiden. Ett sådant arbete behöver inte ske i lika små grupper, istället kan man 

göra grupperna lite större för att få mer givande diskussioner och spara på resurser. Grupper 

om 4 elmontörer och en moderator rekommenderas för denna typ av workshops. En viktig 

aspekt är att alla får komma till tals och säga sin mening. Syftet med workshopen blir att 

undersöka de bakomliggande anledningarna till tillbuden och vad som praktiskt kan göras för 

att förhindra framtida olyckor. Görs dessa åtgärder på ett korrekt sätt, utan att man hänger ut 

medarbetarna, så kan man inom organisationen skapa en öppen och rättvis rapporteringskultur 

som i sin tur förbättrar avvikelserapporteringen. Ser man att det faktiskt finns en nytta i att 

rapportera in avvikelser, då kommer man även att vara mer benägen att göra det.     
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 För åtgärder av den mer praktiska typen, kan man med samma format arbeta med befintliga 

metoder ute i fältet. Där man får träna på och samtidigt granska den praktiska delen av arbetet 

och säkerhetsarbetet bunden till dessa metoder. En genomgång av jordning där man samtidigt 

tittar på varför man faktiskt jordar i olika situationer är ett sådant exempel som efterfrågades 

under genomgångarna av instruktionerna. Andra exempel som kan granskas är stolpklättring, 

kabelskjutning, skåpisolering m.m. 

Säkerhetsworkshops som beskrivs ovan, kostar inte mycket i resurser utöver mannatimmar. 

Fördelarna är som vi ser ganska många och positiva. Elmontörerna lär sig att ta mer ansvar över 

arbetet vilket efterfrågas av ledningen och samtidigt utvecklar den egna kompetensen samt 

öppnar för ett ökat inflytande i arbetet som efterfrågas av elmontörerna. Anser man att dessa 

fördelar är värt satsningen i mannatimmar, så ska man absolut fortsätta med arbetet i framtiden. 

Väljer man att fortsätta med denna form av organisation, där man har egna elmontörer som 

genomför underhållsarbetet och utvecklingen av det egna nätet behövs långsiktig anställning av 

mer personal. Målet är att ersätta befintlig personal som snart går i pension och samtidigt 

försöka utöka kompetensen och minska åldersgapet mellan elmontörerna. Genom att anställa 

erfarna medelålders elmontörer, kan man förbättra situationen i organisationen och försäkra sig 

om en kontinuerlig kompetensbredd och lägger grunden för möjligheten att i framtiden både ta 

in och träna nya oerfarna medarbetare. Dessa erfarna elmontörer bör ha som tidigare beskrivet 

egenskaper och kunskaper som tillåter en hög nivå av ansvarstagande och självständighet. Vid 

dessa nyanställningar är det viktigt med en inläsningsperiod som saknas idag. Under denna 

period får man som uppgift att läsa instruktioner, innan man kan genomföra uppdrag ute i fältet. 

Detta för att försäkra sig om att man har kännedom om reglerna när man väl befinner sig i fältet. 
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APPENDIX 

APPENDIX 1 – INTERVJUGUIDE, ELMONTÖRER 
 

Namn:  
Datum: 
Tid: 
Plats: 
 

Inledning 

Rabi Asmar 

 Studerar till civilingenjör och lärare med inriktningen Fysik. 
 Examensarbete på KTH och SU, i uppdrag av telge nät 

 
Syftet med Examensarbetet 

 Hitta en utbildningsform och instruktionsform som underlättar för er, för att arbeta 
säkert och som ni trivs med 

 Försöker ge er mer kontroll över arbetsmetoderna, så att ni är delaktiga i framtagandet 
av metoderna. 
 

Syftet med intervju 

 Intervjun kommer att handla om bland annat sin syn på instruktioner, avvikelser och 
avvikelserapportering. 

 Försöker få en fördjupad bild av hur arbetssituationen ser ut, var brister det och vad ni 
behöver för att göra det bättre 

 Frivilligt att deltaga i intervjun 
 Anonymitet och konfidentiell: Ni är inte anonyma för mig, men jag censurerar bort namn 

och annan personligt i rapporten som skulle kunna identifiera dig. 
 Viktigt att om du inte vill att något ska ingå i rapporten eller något du anser riskera din 

anonymitet, säg till. 
 

Intervjusubjektet 

 Presentera dig själv 
o Hur länge har du jobbat i företaget? 
o Din befattning/arbetsuppgifter? 
o Vem är du privat, intressen? 
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Intervjun 

Arbetssituation 

Hur fick du lära dig jobbet när du kom in i företaget? 

 Är det fortfarande så? 
 Varför är det på det sättet? 
 Hur skulle du vilja ha det? 

 
Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Hur får ni arbetsuppgifterna? 
 Synen på din kunskap för att klara av uppgifterna? 
 Vad tycker du om dina arbetsuppgifter? 

o Utvecklande? 
 

Hur upplever du din arbetssituation? 

 På vilket sätt? 
 

På vilket sätt ser du till att du jobbar säkert? 

 Hur använder du instruktionerna som finns? 
 Kan du ge mig exempel på arbete som man inte genomför enligt reglerna? 
 Varför gör man så? 
 Hur skulle du göra? 

 
Vad tycker du om era rutiner och direktiv (Praktiskt)? 

 Exempel på bra sådana 
 Exempel på dåliga sådana 

o Kontroll före idrifttagning 
o Riskanalys 

 Exempel på sådant som du skulle vilja se introduceras eller göras annorlunda 
 

Vad är inställningen gentemot säkerheten i företaget? 

 Bland montörerna 
 Bland ledningen 
 Bland driftledningen 
 Uppföljning av säkerhet 
 Skillnad mellan vad man säger och vad man gör? 

 
På vilket sätt följer ledningen upp arbetet du genomför? 

 Hur mycket stöd får ni från cheferna? 
 Hur mycket återkoppling på arbetet får ni av cheferna? 

o Exempel på hur det kan låta? 
 Vad saknar du från ledningens sida? 
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Instruktioner 

Hur ofta tittar du på instruktionerna? 

 Ser du uppdateringar? 
 Använder du dem? 

 
Hur tillgängliga är de? 

 Var går du för att läsa instruktionerna? 
 

Hur kan de göras bättre? 

 Friare kontra mer styrda 
 Vad saknas för att de ska bli bättre? 

 
Avvikelser och olyckor 

Hur fungerar rapporteringen för olyckorna? 

 Rapporterar du allt? 
 Exempel på sådant som du rapporterar eller kan tänkas rapportera 
 Exempel på sådant som du inte rapporterar eller kan tänkas inte rapportera 
 Hur stor är mörker talet tror du 

 
Hur fungerar uppföljningen på avvikelser? 

 Vem följer upp? 
 Hur sker uppföljningen? 
 Åtgärder? 

 
Hur är ditt förtroende för avvikelserapportering? 

 Förtroendet hos gruppen? 
 Vad är anledningen till nivån på förtroendet? 

 
Har du varit med i en olycka? Vad har du i så fall lärt dig? 

 Hur viktigt är det att lära sig från olyckor? 
 Hur förmedlar du kunskapen till dina kollegor? 

 
Utbildning 

Vad anser du om ESA utbildningarna? 

 Formen de ges på? Givande? 
 Hur vill du ha det egentligen? 
 Använder du dig av din kunskap? 

 
Vad har ni för andra säkerhetsutbildningar? 
 

 Hur är dessa i förhållande till bilda? 
 Känner du att det är tillräckligt med utbildning? 
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Ledningen 

Hur fungerar relationen med ledningen? 

 Närmaste chef kontra drift och leverans 
 
Stöd, återkoppling och kontroll  

 Hur upplever du stödet från respektive ledningsdel? 
 Är dessa tydliga i vad de vill ha? 
 Vilken sorts återkoppling får du från de? 
 Hur upplever du deras engagemang i säkerheten? 
 Finns det uppföljning när det gäller säkerhet? 

 
Förebild 

 Fungerar ledningen som en bra förebild när det gäller säkerhet? 
o Arbetsmetod 
o Avvikelserapportering 
o I arbetsuppgift utdelningen 
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APPENDIX 2 – INTERVJUGUIDE, DRIFTINGENJÖR 
 

Namn:  
Datum:  
Tid:  
Plats:  
 

Inledning 

Rabi Asmar 

 Studerar till civilingenjör och lärare med inriktningen Fysik. 
 Examensarbete på KTH och SU, i uppdrag av telge nät 

Syftet med Examensarbetet 

Syftet med intervju 

 Intervjun kommer att handla om bland annat din syn på instruktioner, avvikelser och 
avvikelserapportering. 

 Försöker få en fördjupad bild av hur arbetssituationen ser ut, var brister det och vad som 
behövs för att göra det bättre 

 Frivilligt att deltaga i intervjun 
 Anonymitet och konfidentiell: Ni är inte anonyma för mig, men jag censurerar bort namn 

och annan personligt i rapporten som skulle kunna identifiera dig. 
 Viktigt att om du inte vill att något ska ingå i rapporten eller något du anser riskera din 

anonymitet, säg till. 
 

Intervjusubjektet 

 Presentera dig själv 
o Hur länge har du jobbat i företaget? 
o Din tidigare befattning/arbetsuppgifter? 
o Vem är du privat, intressen? 

 

Intervju 

1. Säkerheten i företaget, hur ser det ut idag. 
2. Instruktioner och instruktionsanvändning. 
3. Olycksfall och risker 
4. Ansvarsfördelning 
5. Mottagande av ny personal och utbildning 
6. Samarbete mellan avdelningar 
7. Olycksfallsrapportering 

 

Hjälp frågor: 
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 Du har arbetat med säkerhetsfrågor under en lång tid, var finns de största 
misslyckanden och var hittar man de största framgångarna? (Ställs i slutet) 

 Vad beror säkerhetsbristerna på anser du? 
 Var ligger ansvaret för att säkerheten skall följas och hur ser detta ansvar ut? 
 Hur fungerar instruktionerna med utgång från din erfarenhet? 

o Exempelvis, kontroll före idrifttagning 
o Min Riskanalys 

 Elmontörerna tycker att den inte marknadsförts tillräckligt 
o Tillgänglighet 
o Förbättringsförslag 

 Varför följer man inte riktigt instruktionerna ute på fältet? 
o Stolpklättring ensam. 
o Öppnar skåp utan att bryta först m.m. 

 Hur tror du man kan minska riskerna och minska på olycksfall? Några metoder? 
o Utbildning, i vilken form? 
o Ledningen, uppföljning och platsbesök 
o Att gå igenom instruktioner med jämna mellanrum och skriva nya 

 Hur skulle man kunna ge större ansvar åt elmontörerna? 
o På vilket sätt höjer detta säkerheten? 

 Bemyndigande av elmontörer, hur, vad och varför. 
 Mottagandet av nya montörer, hur funkar det? 
 Vad tror du är det viktigaste att arbeta med för att förbättra säkerheten? 
 Hur upplever du engagemanget i säkerheten från ledningens sida? 
 Vad anser du om samarbetet mellan de olika grupperna i företaget? 

o Elmontörer 
o Projektörer 
o Driftledning 

 Vad har du för uppfattning om rapporteringen av olycksfall och tillbud 
o Hur, var, varför 
o Har du några intressanta exempel? 
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APPENDIX 3 – ENKÄTUNDERSÖKNING OCH RESULTAT, ELMONTÖRER 
 

Deltagandegrad 

Enkätundersökningen riktades mot el-montörer som arbetar för och är anställda av Telge Nät 

AB. Inhyrd personal som arbetar för Telge Nät AB räknades inte in i gruppen och därför är denna 

lilla grupp inte representerad i resultatet. 

Totalt identifierades 11 stycken montörer som fick varsin enkät, efter deadline för inlämnandet 

av enkäten fanns 9 stycken enkäter inlämnade. Detta innebär att två personer valde att inte fylla 

i enkäten. Deltagandet motsvarar över 80 % av identifierade elmontörer 

Mål 

Enkätundersökningen besvaras helt anonymt för att försäkra sig om att personalen inte är 

återhållsam i sin kritik och känner sig trygg med att skriva det man tycker och tänker.  

Målet med enkäten är att få en bild av hur elmontörerna upplever säkerheten i företaget och i 

sitt arbete, detta innebär dessutom en kontroll av hur väl fungerande avvikelserapporteringen 

är och ledningens engagemang i säkerheten. Undersökningen försöker att dessutom titta på den 

egna kunskapssynen gentemot de uppdrag och uppgifter man får, hur väl använda 

instruktionerna är och ifall nuvarande sätt att hantera instruktioner på är tillräcklig. 

Resultatet från enkätundersökning fungerar som stödunderlag för ett examensarbete på 

Kungliga Tekniska Högskolan och Stockolms Universitet som genomförs i uppdrag av Telge Nät 

AB. Examensarbetet undersöker bl.a möjligheten att via interventioner på elmontörsnivå 

förbättra säkerheten i företaget, men tittar även på möjligheten till attitydförändring inom 

företaget gentemot säkerheten. 

Sammanfattning 

Undersökningen ger många intressanta synvinklar på hur elmontörerna ser på sina 

arbetsuppgifter och ledningens engagemang. Den målar en bild där elmontörerna sällan läser 

instruktionerna som finns på MoA, detta gäller vid både större och mindre jobb. Trots detta så 

tycker inte elmontörerna att instruktionerna är så dåliga. De flesta (75%) anser att dessa är 

tillräckliga, resterande tycker att de kan göras bättre. Förslag på hur dessa kan göras bättre, är 

enligt montörerna genom diskussioner mellan olika avdelningar samt att göra dessa mer 

förståliga. Något dominerande alternativ källa till instruktioner har inte elmontörerna. Utan det 

är MoA som gäller när man vill få tag på en instruktion. 

Dessutom kan man konstatera att det finns ett mörkertal när det gäller rapportering av 

avvikelser, dessa avvikelser är av karaktären smärre förseelse eller förseelse. Konsekvensen av 

dessa beskrivs som antigen obetydlig eller hälsofarligt. Vi se alltså att även om avvikelsen anses 

vara hälsofarligt, så är detta inte tillräckligt för en inrapportering av avvikelsen. Det verkar 

finnas en benägenhet att gradera ner betydelsen av den egna icke rapporterade avvikelsen, 

samtidigt som man ser mer allvarligt på de avvikelser som någon annan valt att inte rapportera 

in. Elmontörerna väljer i alla fall att inte rapportera in avvikelsen då de tycker att denna inte var 
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något märkvärdigt. Detta påverkar så klart förtroendet för avvikelserapporteringen, dock är 

påverkan relativt låg och de flesta menar att de har delvis högt förtroende för inrapporteringen.   

Föga överraskande så tycker de flesta elmontörerna att deras kunskaper inom ESA och 

yrkeskunskaper är utmärkta. Lägger man detta i förhållande till tendensen att inte rapportera in 

avvikelser och den låga benägenheten att läsa instruktioner så kan man dra slutsatsen att 

elmontörerna inte anser sig bli lidande av att inte läsa instruktionerna med jämna mellanrum. 

De ser inte heller inrapporteringen av mindre avvikelser som något självklart. Det är bara mer 

allvarliga avvikelser som man rapporterar in.  

När det gäller förtroendet för ledningen inom D&L och den egna närmaste chefen, så är 

majoriteten tillräcklig nöjda. Dess bättre är det när det gäller engagemanget för säkerhetsfrågor, 

där man känner att cheferna är tillräckligt eller välengagerade. Självklart med vissa undantag, 

där en del är mindre nöjda. 

Analys 

Inledningsvis i enkätundersökningen tittar man på hur länge montörerna har arbetat hos Telge 

Nät AB. Av de 9 som valde att lämna in enkäten finner vi att 2/3 har arbetat på företaget i över 

fem år. En person har arbetat under 1 år och resterande två personerna har arbetat mellan 3 och 

5 år. Denna fördelning är som väntat, och vi kan konstatera att majoriteten har arbetat på 

företaget tillräckligt länge för att känna till rutinerna och arbetsmetoderna som företaget 

använder sig av. Vidare går det att utläsa från resultatet att en överväldigande majoritet 

använder sig av MoA mindre än en gång per månad. I denna fråga – fråga 3 – borde man kanske 

ha haft en glesare tidsskala för att få en klarare bild av hur ofta majoriteten använder sig av MoA. 

Vi kan i alla fall konstatera att den inte används lika ofta som man trodde initialt. Dessutom 

hittar vi i resultatet att en elmontör som arbetat på företaget i över 5 år, inte hade kännedom om 

att i MoA så kan man hitta instruktioner för ett säkert arbete. Av dem som använder sig av MoA, 

så gör man det oftast för att läsa instruktioner, avvikelser och åtgärder för dessa avvikelser. Ett 

fåtal, totalt 2 personer, använder MoA för att även rapportera in avvikelser. Detta är inte 

överraskande och var väntat resultat, med tanke på antalet inrapporterade avvikelser i 

systemet. 

Vi kan ur resultatet utläsa att montörerna inte gör någon större skillnad på instruktionsläsning 

inför/under större eller mindre jobb. En liten majoritet väljer att läsa instruktioner oftare vid 

större jobb än vid mindre. De flesta väljer dock att svara aldrig och sällan på frågan hur ofta man 

går in och läser instruktioner på MoA inför större respektive mindre jobb. Utöver detta så är det 

endast två personer som läser instruktioner på annat sätt än på MoA. En person går igenom 

dessa muntligt med projektledare, samordnare och chefer och en annan läser dessa 

instruktioner i montörspärmen, resterande anger inte om de läser instruktionerna på annat sätt. 

Ingen bland elmontörerna är helt nöjd med instruktionerna  och ingen är helt missnöjd med 

dessa heller. På frågan hur nöjd man är med befintliga instruktioner så svarar 75% av de som 

har läst instruktioner att de är tillräckligt nöjda och 25% svarar att dessa kan göras bättre. På 

frågan hur de kan göras bättre så efterlyser man mer kunskap och mer diskussioner mellan 

avdelningarna kring instruktionerna, men också att de ska göras lättare att förstå. 

När det gäller avvikelserapporteringen och hur väl denna fungerar, så finner man att 1/3 av dem 

som svarat har valt att under det senaste året att inte rapportera in en avvikelse. Samtliga 
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avvikelser som inte rapporterats in, har inträffat i direkt anknytning till montörens 

arbetsuppgifter. Dessa beskrivs som smärre förseelse (75%) eller som förseelse (25%) med 

konsekvensen hälsofarliga i hälften av fallen och obetydliga i andra hälften. En person som 

svarade nej på frågan om man valt att inte rapportera in en avvikelse har samtidigt på frågan hur 

allvarlig den icke rapporterade avvikelsen varit, svarat obetydlig och konstaterat att inget 

anmärkningsvärt har inträffat. Detta kan vara en indikation på att el-montörerna har en bild av 

avvikelserapporteringen där det är endast mer seriösa avvikelser som skall rapporteras in, och 

smärre förseelser inte behöver rapporteras in och tolkas inte som avvikelser, därför kan det 

vara fler som är i samma situation, där man inte tolkar en viss smärre förseelse som en 

avvikelse. Enligt enkätundersökningen, räcker det dessutom inte med att avvikelsen skall vara 

hälsofarlig för att man ska välja att rapportera in den. Vi ser att två personer som har råkat ut för 

en hälsofarlig avvikelse och rankat detta som en förseelse och dessutom valt att inte rapportera 

in den. 

I ett av fallen har personen valt att inte rapportera in avvikelsen p.g.a att man inte har tillgång 

till en dator med arbetsro. Vidare konstaterar personen att man ska vara ute och arbeta enligt 

cheferna och inte sitta inne och skriva avvikelser. Utöver detta så finns det en risk för 

personangrepp om man rapporterar in de egna misstagen, men även andras. Därför väljer man 

att inte göra det. 

En större andel – över 50% – känner dock till någon annan som har valt att inte rapportera in en 

avvikelse. Av dessa tolkar en större andel dessa avvikelser som en förseelse (60%). Detta kan 

vara en indikation på att antigen så ser man inte lika allvarligt på de egna avvikelserna eller så är 

detta avvikelser som inträffat hos någon annan än elmontörerna som inkluderas i 

undersökningen. Antigen inhyrd personal eller personer som kommer från andra avdelningar 

exempelvis D&L eller Projektörerna. 

Montörernas förtroende för avvikelserapporteringen beskriver de som delvis högt i 7/9 av fallen 

och som låg i resterande 2/9. Ingen väljer alternativen inget förtroende eller stort förtroende på 

avvikelserapporteringen. Detta överensstämmer med hur de väljer att besvarar frågorna om de 

icke rapporterade avvikelserna och kan vara direkt länkat till att man ibland väljer att inte 

rapportera in mindre allvarliga avvikelser och att systemet inte är helt felfri.  

Ett av målen i enkätundersökningen var att dessutom mäta förtroendet för både närmaste 

cheferna och D&L:s chefer. På de frågorna väljer majoriteten att ranka både engagemanget och 

stödet ganska högt. Där majoriteten beskriver chefernas stöd som delvis och tillräcklig. 

Detsamma gäller hur väl insatta man upplever cheferna är i elmontörernas arbete. I frågan om 

stöd i arbetet och hur väl insatt man är så rankas de närmaste cheferna lite högre än D&L:s 

chefer. Detta är inte helt överraskande, då det är oftast närmaste chefen man har att göra med 

och därför upplevs denna som större stöd eller mer insatt i arbetet. Det ska dock nämnas att 

ingen upplever stödet som utmärkt för varken D&L:s chefer eller den närmaste chefen. 

Detsamma gäller hur väl insatt cheferna upplevs. När det gäller engagemanget i 

säkerhetsfrågorna så är resultatet ännu bättre, där upplever 4/9 att samtliga chefer är 

välengagerade. Här upplevs D&L:s chefer som lite mer engagerade i säkerhetsfrågorna än den 

närmaste chefen. Då en extra person upplever D&L:s chefer som tillräckligt engagerad. 

Skillnaderna mellan den närmaste chefen och D&L:s chefer är dock marginellt, även om den 
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finns där, då personen aktivt väljer att ranka D&L:s chefernas engagemang högre i 

säkerhetsfrågorna.  

I ett av fallen upplevs både D&L:s chefer och den egna närmaste chefen som inte engagerade i 

säkerhetsfrågor, inte insatta i arbetet och inte tillgängliga som stöd. Här efterfrågas fler byten av 

närmaste cheferna, eftersom engagemanget skiljer sig mellan de olika cheferna. Dessutom 

upplevs en skillnad mellan att ha möten om säkerhetsfrågor och att visa riktigt intresse för 

säkerheten. Stressen ses som boven i dramat och man menar att så fort det blir lite stressigt, så 

försvinner säkerhetstänkandet hos många.  

Även förtroendet för uppföljning av säkerhetsfrågor är högt. Det är en klar majoritet som tycker 

att säkerhetsfrågorna följs upp på ett bra sätt (4 av de tillfrågade) eller på ett tillräckligt sätt (4 

av de tillfrågade). Endast en person upplever uppföljningen som dålig. 

Den egna kunskapssynen inom ESA rankas relativt högt och bedöms som tillräckligt (5 av de 

tillfrågade) och god (4 av de tillfrågade). Yrkeskunskaperna rankas ännu högre där 6 utav 9 

upplever sina kunskaper som utmärkta och endast 2 personer respektive 1 person upplever sina 

kunskaper som tillräckliga respektive svaga. Personen som upplever sina kunskaper som svaga, 

ser förklaringen i att man inte jobbat på företaget tillräckligt länge.  

Från den egna kunskapssynen i förhållande till hur väl man läser instruktioner och rapporterar 

in avvikelser, så kan man dra slutsatsen att elmontörerna inte upplever att bristen på insyn i 

instruktionerna har en negativ inverkan på ens kunskaper eller möjligheter att utföra arbetet. 

Dessutom kan man från enkätundersökningen dra slutsatsen att de flesta kanske inte upplever 

det som sin arbetsuppgift att hålla sig ajour kring förändringar i instruktioner eller ser det som 

sin arbetsuppgift att rapportera in mindre avvikelser. 
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Resultat 

Nedan följer detaljerade resultatet från enkätundersökningen, där frågan och svarsalternativen 

listas för att sedan beskriva de inkomna svaren i en graf. 

1. Hur länge har du arbetet hos Telge Nät? 

o  Under 1 år 

o  Mellan 1 år och 3 år 

o  Mellan 3 år och 5 år 

o  Över 5 år 

 

 
 

2. Vet du om att det finns instruktioner för hur ett säkert arbete ska gå till på MoA? 
MoA är portalen för Miljö och Arbetsmiljö 

o  Ja 

o  Nej 
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3. Hur ofta använder du MoA?  
Skala 1=Mindre än en gång/månad, 2=Månadsvis, 3=Veckovis, 4=dagligt användande 

                                                       1        2        3        4 

Mindre än en gång per månad      ○    ○    ○    ○     varje dag 

 

4. Oftast använder jag MoA för att: 
 Flera alternativ får kryssas i 

o  Rapportera avvikelser 

o  Läsa avvikelser och åtgärder 

o  Läsa instruktioner 

o  Annat:  
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5. Hur många avvikelser har du rapporterat in under det senaste året? 

o  0 stycken 

o  1 styck 

o  2 stycken 

o  3 stycken 

o  Över 3 stycken 

 

 
 

6. Har du, under det senaste året valt att INTE rapportera en avvikelse? 

o  Ja 

o  Nej 

 
Om Nej, hoppa över till fråga 11 
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7. Hur skulle du beskriva de/n icke rapporterade avvikelsen/rna? 
Fler alternativ får kryssa i 

o  Inträffat i direkt anknytning till mina arbetsuppgifter 

o  Något jag observerat 

o  Vid sidan om mina arbetsuppgifter 

o  Annat: 

 

 
 

 

 

8. Hur allvarlig skulle du beskriva de/n icke rapporterade avvikelsen/rna? 
Skala 1=Smärre förseelse, 2= En förseelse, 3=En olycka, 4=En allvarlig olycka 

                                   1        2         3        4 

En smärre förseelse    ○    ○    ○    ○    en allvarlig olycka 
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9. Hur skulle du beskriva konsekvensen av de/n icke rapporterade avvikelsen/rna?  
Fler alternativ får kryssas i 

o  Obetydlig 

o  Smärtsamt 

o  Hälsofarligt 

o  Allvarlig 

o  Skämmig/Pinsam 

o  Annat:  

 

 
 

10. Vad är anledningen till att du inte rapporterat in avvikelsen/rna? 
Skriv på baksidan om du behöver mer utrymme 

 Var ej så allvarlig 
 Inte skett något anmärkningsvärt 
 Ingen tillgång med dator med arbetsro. Vi ska arbeta ute enligt högre chefers syn på 

oss, och det finns en risk för personangrepp om man ska berätta om andras misstag, 

inte bara egna 
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11. Känner du till någon som valt att INTE rapportera in en avvikelse under det senaste 
året? 
 

o  Ja 

o  Nej 

 
Om Nej, hoppa över fråga 12 

 

12. Hur Allvarlig skulle du beskriva avvikelsen? 
Skala 1=Smärre förseelse, 2= En förseelse, 3=En olycka, 4=En allvarlig olycka 

                                1        2        3        4 

                     En smärre förseelse    ○    ○    ○    ○      en allvarlig olycka  
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13. Hur hög förtroende har du för avvikelserapportering? 
Skala 1=Inget förtroende, 2=låg förtroende, 3=Delvis förtroende, 4=Stort förtroende 

            1        2        3        4 

Inget förtroende       ○    ○    ○    ○      stort förtroende  

 

14. Hur ofta går du in och läser instruktionerna på MoA i ditt arbete före/under mindre 
jobb? 
Skala 1=Aldrig, 2=Sällan, 3=Ibland, 4=Ofta 

                                                    1        2        3        4 

Aldrig      ○    ○    ○    ○     ofta 
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15. Hur ofta går du in och läser instruktionerna på MoA i ditt arbete före/under Större jobb? 
Skala 1=Aldrig, 2=Sällan, 3=Ibland, 4=Ofta 

 
                                   1        2        3        4 

Aldrig      ○    ○    ○    ○     ofta 

 

16. Läser du instruktioner på annat sätt? 
Hur: 

 På papper i montörspärmen 
 Nej 
 Går igenom jobb med projektledare, samordnare och chefer 
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17. Hur nöjd är du med befintliga instruktioner? 
Skala 1=Missnöjd, 2=kan göras bättre, 3=Tillräckliga, 4=Nöjd 

                                      1        2        3        4 

missnöjd   ○    ○    ○    ○       Nöjd 

 

Vad skulle kunna förbättras? 

 Mer kunskap, mer diskussioner mellan avdelningar 
 Mer förståliga 

 

18. Hur väl insatt upplever du att cheferna inom drift och leverans är i ditt arbete? 
Skala 1= Inte alls insatt, 2=Delvis insatt, 3=tillräckligt Insatt, 4=Väl insat 

                         1        2        3        4 

   Inte alls insatt   ○    ○    ○    ○     Väl insatt 
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19. Hur mycket stöd får du av cheferna inom drift och leverans i ditt arbete? 
Skala 1=Inget stöd, 2=Delvis stöd, 3=Tillräckligt stöd, 4= Utmärkt stöd 

   1        2        3        4 

          Ingen stöd       ○    ○    ○    ○     Utmärkt stöd 

 

20. Hur skulle du beskriva cheferna inom drift och leverans’ engagemang i säkerhetsfrågor? 
Skala 1=Inget engagemang, 2=Delvis engagerad, 3=Tillräckligt engagerad, 4=Väl engagerad 

                             1        2        3        4 

Inget engagemang     ○    ○    ○    ○      Väl engagerad 
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21. Hur väl insatt upplever du att din närmaste chef är i ditt arbete? 
Skala 1= Inte alls insatt, 2=Delvis insatt, 3=tillräckligt Insatt, 4=Väl insatt                       

  1        2        3        4  

Inte alls insatt   ○    ○    ○    ○     Väl insatt 

 

22. Hur mycket stöd får du av din närmaste chef i ditt arbete? 
Skala 1=Inget stöd, 2=Delvis stöd, 3=Tillräckligt stöd, 4= Utmärkt stöd 

                          1        2        3        4 

          Inget stöd       ○    ○    ○    ○     Utmärkt stöd 
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23. Hur skulle du beskriva din närmaste chefs engagemang i säkerhetsfrågor? 
Skala 1=Inget engagemang, 2=Delvis engagerad, 3=Tillräckligt engagerad, 4=Väl engagerad 

                               1        2        3        4 

Inget engagemang     ○    ○    ○    ○      Väl engagerad 

 

24. Hur väl följs säkerhetsfrågorna upp i företaget? 
Skala 1=Ingen uppföljning, 2=dålig uppföljning, 3=Tillräcklig uppföljning, 4=God uppföljning 

            1        2        3        4 

Ingen uppföljning     ○    ○    ○    ○      God uppföljning 
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25. Hur bedömer du dina kunskaper inom ESA (Elsäkerhetsanvisningarna)? 
Skala 1=Bristfälliga, 2=Svaga, 3=Tillräckliga, 4=Goda 

                                  1        2        3        4 

Bristfälliga   ○    ○    ○    ○      goda 

 

26. Hur bra klarar dina yrkeskunskaper av de uppgifter och uppdrag du får? 
Skala 1=Dåligt, 2=Svagt, 3=Tillräckligt, 4=Utmärkt 

                            1        2        3        4 

Dåligt   ○    ○    ○    ○      Utmärkt 
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Nedan listas elmontörernas egna nedskrivna funderingar i slutet av enkätundersökningen: 
 
En person skriver 
 
Fler byten av närmaste chef under närmaste tiden. Stor skillnad mellan chefernas engagemang. Det 
är skillnad mellan att ha möten om säkerhetsfrågor och att visa verkligt intresse! Så fort det blir 
stressigt med mkt jobb så försvinner stor del av säkerhetstänket hos många. 
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APPENDIX 4 – ENKÄTUNDERSÖKNING OCH RESULTAT, PROJEKT & PLANERING 

Mål 

Målet med enkätundersökningen är att kunna få en bredare bild av hur inställningen till 

säkerheten ser ut i företaget och hos de grupperna som ansvarar för elnätet. I denna 

undersökning skall man kunna utläsa om inställningen hos elmontörerna är ett specialfall eller 

om den är allmänt rådande för arbetare med elnätet. Utöver detta uttryckte företaget ett 

speciellt intresse för att en enkätundersökning likt den som genomfördes tidigare för 

elmontörer även genomförs hos Planering & Projekt. Det man studerar i enkäten är hur väl 

avvikelserapporteringen fungerar, samarbetet mellan de olika avdelningarna, de tillfrågades 

egen kunskapssyn och synen på de instruktioner som finns. 

Enkätundersökningen besvarades anonymt för att försäkra sig om att de tillfrågade inte är 

återhållsamma utan istället känner sig trygga att besvara frågorna utan att känna att man har 

ögonen på sig. 

Deltagandegrad 

Enkätundersökningen var riktad mot avdelningen för Planering & Projekt, mer specifikt riktades 

den mot de delar som har ett samarbete med elmontörerna. De grupper som identifierades som 

intressanta för undersökningen är Bygg & Projektledning samt Projektering & Dokumentation. 

Totalt identifierades 20 personer som arbetar under dessa två grupper. Enkätundersökningen 

skickads till respektive grupps chef som i sin tur delade ut dessa till sina anställda. Totalt delade 

18 enkäter till de anställda. Efter sista inlämningsdag för enkäten fanns 10 stycken inlämnade 

enkäter. Detta motsvarar en deltagandegrad på drygt 55%. 

 

Anledningen till det låga deltagandet grundar sig troligen på två huvudanledningar. Den ena 

anledningen är perioden under vilket enkäten skickades ut. Enligt en av cheferna så hade redan 

en del hunnit åka på semester och därför inte haft chansen att fylla i enkäten. Detta trots den 

långa fristen på 15 dagar under vilket man kunde lämna in enkäten. Den andra anledning som 

kan ha spelat en roll är att inte alla identifierade deltagare har arbetsuppgifter som berör elnätet 

eller elmontörerna och kanske därför inte känt något behov av att fylla i enkäten. Det som kunde 

ha höjt deltagandegraden är om i samband med att skicka ut enkätundersökningen presentera 

examensarbetet personligen så som var fallet med elmontörerna. På så sätt så får deltagarna ett 

ansikte på den som utför undersökningen och på samma gång trycka på vikten av att delta. På 

grund av det låga deltagandet, skall man vara försiktig och inte förlita sig på resultatet för 

mycket. Ett lågt deltagande kan påverka resultatet negativt.   

Sammanfattning 

Resultatet från denna undersökning överensstämmer på många punkter med resultatet från 

undersökningen som genomfördes hos elmontörerna. Framförallt verkar det vara samma 

inställning gentemot befintliga instruktioner, man är missnöjd med dessa på samma grunder. 

Det är gamla instruktioner som inte alltid är aktuella och är i behov av en uppdatering. Man 

anser att fler instruktioner behövs utöver de redan befintliga och att befintliga instruktioner bör 

gås igenom regelbundet och uppdateras mot nya arbetsmetoder. Avvikelserapporteringen 
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verkar fungera lite bättre i denna grupp, dock anses de avvikelser som inte blir rapporterade 

vara av mer seriös natur, där vissa bedöms som olyckor och allvarliga olyckor. Anledningen till 

att man väljer att inte rapporterar in avvikelser är att man även här drar sig för att ange sina 

medarbetare, anser inte att det är ens eget ansvar eller tycker att det inte är något värt att 

rapportera.  

Något som skiljer resultatet i denna undersökning från den tidigare är att projektörerna 

tenderar att använda både instruktioner och MoA mer flitigt. Detta kan ses som en följd av 

arbetsuppgifterna och tjänsterna som projektörerna har. I dessa kan det vara mer naturligt med 

pappersarbete och anses viktigare att uppdatera sig kring både avvikelser som instruktioner. 

Inställningen gentemot cheferna och stödet man får utav dessa – D&L:s chefer samt de egna 

närmaste cheferna – anses vara tillräckligt, detsamma gäller engagemanget i säkerheten. Även 

om man tycker att engagemanget och stödet från cheferna är tillräckligt så anser en del att det är 

dålig uppföljning av säkerhetsfrågor i företaget. 

Analys 

Resultatet från enkäten påminner till stor del om den för elmontörerna och behandlar samma 

område, men anpassades efter målgruppen som den är ämnad för. Av dem som besvarat enkäten 

kan man konstatera att majoriteten (7 av 10) arbetat på företaget under en längre period än 5 

år, resterande personer har arbetat på företaget mellan 1 och 5 år. Vi kan därför dra slutsatsen 

att samtliga har arbetat på företaget tillräckligt länge för att vara välmedvetna om vilka 

instruktioner och regler som gäller. Ur enkäten kan man inte utläsa någon skillnad mellan de 

som arbetat på företaget i över 5 år och de som arbetat en kortare tid. Detta gäller både 

kunskapssynen och synen på säkerhet. Skillnaden man kan utläsa är att ingen som arbetat en 

kortare tid har valt att mörka en avvikelse. 

I undersökningen kan man dra slutsatsen att MoA används flitigare jämfört med Elmontörerna. I 

5 av de besvarade enkäterna uppger man att man använder MoA månadsvis när 4 av 10 uppger 

att det sker Mindre än en gång per kvartal. En person använder MoA på veckobasis. 

Användningen av MoA handlar om främst läsning av instruktioner där 7 av 10 kryssar i det 

alternativet. En del använder MoA för att läsa avvikelser och åtgärder totalt 4 av 10 väljer att 

kryssa i det alternativet. Ett fåtal (2 av 10) använder MoA för att rapportera in avvikelser. Det är 

kanske inte förvånande att fler använder MoA. Att läsa instruktioner och pappersarbete anses 

vara mer naturligt för projektörer än för elmontörer. Projektörerna ser det som en del av sin 

arbetsuppgift att hålla sig ajour kring instruktioner och avvikelser, det är dessutom avgörande 

för de arbetsuppgifter dessa har. Detta förklarar varför denna grupp är mer benägen att utnyttja 

MoA. Dessutom kan man ur enkäten utläsa att en stor del av de tillfrågade läser instruktionerna 

på annat sätt än på MoA, totalt är det 6 av 10 bland de tillfrågade som uppger andra sätt att läsa 

instruktioner på. De kan bl.a läsa instruktioner på EBR.nu, i svensk standard, hos 

elsäkerhetsverket, nya instruktioner via e-post, instruktioner som finns vid sidan om MoA som 

behandlar frågor kvalitet och arbetsrutiner, på möten och tillsammans med chefer. Den rådande 

inställningen till instruktionerna som finns är att de kan göras bättre, totalt 6 personer anser att 

de kan göras bättre och en person anser sig själv missnöjd med instruktionerna. 2 respektive 1 

person/er anser sig själva tillräckligt nöjda respektive nöjd med instruktionerna. De inkomna 

förslagen på hur instruktionerna kan göras bättre påminner om de förslagen som elmontörerna 

har, vilket tyder på att de olika grupperna upplever samma problem med instruktionerna. Det 
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handlar främst om behovet av regelbundna genomgångar av instruktioner samt att dessa 

uppdateras och anpassas efter verkligheten. En efterfrågar dessutom fler instruktioner än de 

som redan finns och att de befintliga förmedlas till berörda.  

När det gäller avvikelserapporteringen kan vi se att 40% har under det senaste året ett 

inrapporterat avvikelse. Vidare kan man utläsa att mörkertalet för avvikelser inte är större än 

att en person valt att inte rapportera in en avvikelse som skedde vid sidan om de egna 

arbetsuppgifterna. Avvikelsen beskrivs som en smärre förseelse och man ansåg det inte vara på 

det egna ansvaret att rapportera in denna avvikelse. Utöver detta uppger man att man inte velat 

ta sig på sina arbetskamrater när inget hände, trots att det kunde ha inträffat. Även om mörkade 

avvikelser inte är så många, så bedöms de som finns vara av mer seriös natur. En person som 

svarar nej på frågan om man valt att inte rapportera in en avvikelse, fortsätter och beskriver en 

icke rapporterat avvikelse som inträffat i direkt anknytning till de egna arbetsuppgifterna och 

ansåg den vara så allvarlig att den klassas som en olycka. Anledningen till att man väljer att 

svara nej på första frågan och väljer vidare att besvara frågorna som kommer efter kan vara ett 

missförstånd kring frågan. Det går dock inte att utläsa ur enkäten vad missförståndet beror på 

eller vad personen i fråga menar. När det gäller avvikelser som inte rapporterats in av någon 

annan än en själv hittar vi totalt 2 personer som känner till sådana fall. I ett av fallen anser man 

att avvikelsen är en förseelse och i andra fallet anser man det vara en allvarlig olycka. Denna 

person fortsätter och skriver att ”Vi måste bli bättre på att anmäla, det får ej bli så att vi mörkar 

tillbuden. Det är bästa sättet att vi alla vaknar för det skall bli en förändring i sättet vi arbetar” 

(Enkätundersökning för avdelningen P & P, 2011) 

Det är alltså liknande inställning man har till avvikelserapporteringen som den elmontörerna 

har, man tycker inte att det är ens eget ansvar att rapportera in avvikelserna som inträffar. 

Dessutom tolkar man det som en möjlig anklagelse mot en person om man rapporterar in något. 

Dessa rapporter anses alltså skada gemenskapen och man väljer därför att inte skriva dem. 

Medarbetarna vill inte hänga ut varandra inför ledningen och inför företaget. Rapporterande 

kulturen i företaget anses inte vara tillräckligt öppen. Sättet man valt att besvara enkäten tyder 

på att man anser att rapporteringen klandrar individen istället för att försöka undersöka 

problemen.  

Förtroendet för avvikelserapporteringen är relativt högt hos gruppen som tillfrågades, den 

bedöms i 70% av fallen som tillräcklig, en person upplever lågt förtroende och resterande 2 

personerna upplever stort förtroende för avvikelserapporteringen. Uppföljningen av 

säkerhetsfrågorna från företagets och ledningens sida anses i denna grupp inte vara lika bra som 

elmontörerna. Dock anser majoriteten (6 av 10) att uppföljningen är tillräcklig, 3 personer anser 

uppföljningen vara dålig medan endast en person anser uppföljningen vara god. Personer som 

har själva valt att inte rapportera in en avvikelse eller känner till någon som inte har gjort det, 

ger i regel sämre betyg för förtroendet i avvikelserapporteringen eller för uppföljningen av 

säkerhetsfrågorna. Detta bekräftar teorin om att ju mer som inte rapporteras in och följs upp 

desto mindre förtroende har man för säkerheten i företaget. Detta kan te sig självklart, men man 

bör se över rapporteringen av avvikelser, så att man inte hamnar i en situation där det anses 

vara kränkande eller att man hänger ut sina medarbetare och sig själv när man väl rapporterar 

in något. 
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I undersökningen efterfrågar man dessutom om inställningen gentemot cheferna på de olika 

avdelningarna. På frågan hur man upplever samarbetet med avdelningen D&L, och mer specifikt 

på frågan hur man upplever samarbetet med elmontörerna så anser majoriteten att samarbetet 

är tillräckligt (50% resp. 60%). I ett fall så kan inte personen bedöma samarbetet, varför denna 

inte kan bedöma samarbetet anges inte, en anledningen till denna tveksamhet kan bero på att 

personen inte arbetar med de ovan nämnda grupperna. Resterande personer (4 resp. 3) 

bedömer samarbetet som god. När det gäller stödet i arbetet från den närmaste chefen, så kan 

man utläsa att hälften upplever ett tillräckligt stöd. I ett fall upplever man ett utmärkt stöd och i 

ett annat fall upplever man inget stöd alls. Resterande 3 personer upplever ett delvis stöd från 

cheferna. Lika många upplever ett delvis stöd från cheferna för D&L, resterande 7 stycken anser 

att de får tillräckligt med stöd. Alltså kan vi konstatera att i de tillfrågade grupperna upplever 

man att cheferna för D&L och de egna cheferna ligger på samma nivå när det gäller både stöd 

och engagemang i arbetet. Detsamma gäller säkerhetsengagemanget, dock ser vi en mindre 

skillnad, två fler tillfrågade rankar cheferna för D&L engagemang i säkerhet som välengagerade 

och endast en gör det för sin närmaste chef. Majoriteten anser dock att cheferna är tillräckligt 

engagerade samtidigt är det några (2 personer) som har svårt att bedöma engagemanget hos 

cheferna, både egna cheferna och de för D&L. 

Till sist tittar man på hur de anställda upplever sina kunskaper inom ESA och på hur väl man 

tycker att de egna yrkeskunskaperna klarar av de uppgifter och uppdrag som delas till en. Här 

hittar vi att hälften upplever sina kunskaper som utmärkta och 4 av 10 upplever de som 

tillräckliga, i ett fall upplever man sin kunskap inom ESA som bristfällig och sina yrkeskunskaper 

inkapabla till att klara av de uppdragen man har på bordet. Det går inte att utläsa ur 

undersökningen varför denna person upplever sina kunskaper som bristfälliga. En möjlig 

anledning kan vara att personen nyligen fått nya arbetsuppgifter eller fått en ny tjänst som man 

inte är kvalificerad till. Något som går att utesluta är att det inte handlar om bristande stöd från 

ledningen. Personen bedömer både stödet och engagemanget från den egna närmaste chefen 

som utmärkt och stödet från D&L:s chefer som tillräckligt. 
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Resultat 

Nedan följer en detaljerad sammanställning av inkomna resultat från enkätundersökning. Varje 

fråga med svarsalternativ listas först, för att sedan i en graf sammanställa de svaren 

1. Hur länge har du arbetet hos Telge Nät? 
 

o  Under 1 år 

o  Mellan 1 år och 5 år 

o  Över 5 år 

 

 
 

2. Hur ofta använder du MoA?  
Skala 1=Mindre än en gång per 3 månad, 2=Ett par gånger per kvartal, 3=Månadsvis, 4=veckovis 

                                                                   1        2        3        4 

                Mindre än en gång per 3 kvartal    ○    ○    ○    ○     veckovis 
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3. Oftast använder jag MoA för att: 
 Flera alternativ får kryssas i 

o  Rapportera avvikelser 

o  Läsa avvikelser och åtgärder 

o  Läsa instruktioner 

o  Annat:  

 

 

4. Läser du instruktioner på annat sätt? 
Hur: 

 Elsäkerhetsföreskriver, Ei.se, svensk energi, elsäkerhetsverket.se 

 EBR.nu och Svensk standard 

 När jag får nya instruktioner via mail 
 Det finns instruktioner och rutiner som ligger vid sidan av MoA tex sådan som handlar 

om kvalitet och arbetsrutiner 

 Diskuterar internet, erhåller från chefen 

 På möten 
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5. Hur många avvikelser har du rapporterat in under det senaste året? 
 

o  0 stycken 

o  1 styck 

o  2 stycken 

o  3 stycken 

o  Över 3 stycken 

 

 
 

6. Har du, under det senaste året valt att INTE rapportera en avvikelse? 
 

o  Ja 

o  Nej 

 
Om Nej, hoppa över till fråga 11 
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7. Hur skulle du beskriva de/n icke rapporterade avvikelsen/rna? 
Fler alternativ får kryssa i 

o  Inträffat i direkt anknytning till mina arbetsuppgifter 

o  Något jag observerat 

o  Vid sidan om mina arbetsuppgifter 

o  Annat: 

 

 

8. Hur allvarlig skulle du beskriva de/n icke rapporterade avvikelsen/rna? 
Skala 1=Smärre förseelse, 2= En förseelse, 3=En olycka, 4=En allvarlig olycka 

                                     1        2         3        4 

En smärre förseelse    ○    ○    ○    ○    en allvarlig olycka 
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9. Hur skulle du beskriva konsekvensen av de/n icke rapporterade avvikelsen/rna?  
Fler alternativ får kryssas i 

o  Obetydlig 

o  Smärtsamt 

o  Hälsofarligt 

o  Allvarlig 

o  Skämmig/Pinsam 

o  Annat:  

 

 

10. Vad är anledningen till att du inte rapporterat in avvikelsen/rna? 
Skriv på baksidan om du behöver mer utrymme 

 Det var inte anknutet till min arbetsuppgift/ansvar. 
 Inget hänt, men det kunde ha hänt. 
 Jag har inte velat ta mig på mina arbetskamrater. 
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11. Känner du till någon som valt att INTE rapportera in en avvikelse under det senaste 
året? 

o  Ja 
o  Nej 

 
Om Nej, hoppa över fråga 12 

 

12. Hur allvarlig skulle du beskriva avvikelsen? 
Skala 1=Smärre förseelse, 2= En förseelse, 3=En olycka, 4=En allvarlig olycka 

      1        2        3        4 

                     En smärre förseelse    ○    ○    ○    ○      en allvarlig olycka  
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13. Hur hög förtroende har du för avvikelserapportering? 
Skala 1=Inget förtroende, 2=låg förtroende, 3=Delvis förtroende, 4=Stort förtroende 

            1        2        3        4 

Inget förtroende       ○    ○    ○    ○      stort förtroende  

 

14. Hur nöjd är du med befintliga instruktioner? 
Skala 1=Missnöjd, 2=kan göras bättre, 3=Tillräckliga, 4=Nöjd 

                                                1        2        3        4 

missnöjd   ○    ○    ○    ○       Nöjd 

 

Vad skulle kunna förbättras? 

 Gås igenom mer regelbundet i avdelningen. 
 Anpassning mot verkligheten, uppdatering mot nya arbetssätt. 
 Samordna, sammanställa likartade instruktioner. Det blir ofta samma text i flera 

instruktioner 

 Befintliga instruktioner uppdateras. Fler instruktioner behövs och måste förmedlas ut till 
berörda 
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15. Hur väl insatt upplever du att cheferna inom Drift & Leverans är i ditt arbete? 
Skala 1= Inte alls insatt, 2=Delvis insatt, 3=tillräckligt Insatt, 4=Väl insatt   

                         1        2        3        4 

   Inte alls insatt   ○    ○    ○    ○     Väl insatt 

 

16. Hur mycket stöd får du av cheferna inom Drift & Leverans i ditt arbete? 
Skala 1=Inget stöd, 2=Delvis stöd, 3=Tillräckligt stöd, 4= Utmärkt stöd 

        1        2        3        4 

                   Ingen stöd       ○    ○    ○    ○     Utmärkt stöd 
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17. Hur skulle du beskriva cheferna inom Drift & Leverans’ engagemang i säkerhetsfrågor? 
Skala 1=Inget engagemang, 2=Delvis engagerad, 3=Tillräckligt engagerad, 4=Väl engagerad 

                           1        2        3        4 

Inget engagemang     ○    ○    ○    ○      Väl engagerad 

 
 

18. Hur väl insatt upplever du att din närmaste chef är i ditt arbete? 
Skala 1= Inte alls insatt, 2=Delvis insatt, 3=tillräckligt Insatt, 4=Väl insatt                       

                         1        2        3        4 

   Inte alls insatt   ○    ○    ○    ○     Väl insatt 
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19. Hur mycket stöd får du av din närmaste chef i ditt arbete? 
Skala 1=Inget stöd, 2=Delvis stöd, 3=Tillräckligt stöd, 4= Utmärkt stöd 

                         1        2        3        4 

                   Inget stöd       ○    ○    ○    ○     Utmärkt stöd 

 
 

20. Hur skulle du beskriva din närmaste chefs engagemang i säkerhetsfrågor? 
Skala 1=Inget engagemang, 2=Delvis engagerad, 3=Tillräckligt engagerad, 4=Väl engagerad 

                             1        2        3        4 

Inget engagemang     ○    ○    ○    ○      Väl engagerad 
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21. Hur väl följs säkerhetsfrågorna upp i företaget? 
Skala 1=Ingen uppföljning, 2=dålig uppföljning, 3=Tillräcklig uppföljning, 4=God uppföljning 

             1        2        3        4 

Ingen uppföljning     ○    ○    ○    ○      God uppföljning 

 
 

22. Hur bedömer du samarbetet med avdelningen för Drift och Leverans? 
Skala 1=Bristfällig, 2=Svag, 3=Tillräcklig, 4=God  

                    1        2        3        4 

           Bristfällig    ○    ○    ○    ○      god 
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23. Hur bedömer du samarbetet med avdelningen för elmontörerna? 
Skala 1=Bristfällig, 2=Svag, 3=Tillräcklig, 4=God  

                    1        2        3        4 

             Bristfällig    ○    ○    ○    ○      god 

 
 

24. Hur bedömer du dina kunskaper inom ESA (Elsäkerhetsanvisningarna)? 
Skala 1=Bristfälliga, 2=Svaga, 3=Tillräckliga, 4=Goda  

                                           1        2        3        4 

Bristfälliga   ○    ○    ○    ○      goda 
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25. Hur bra klarar dina yrkeskunskaper av de uppgifter och uppdrag du får? 
Skala 1=Dåligt, 2=Svagt, 3=Tillräckligt, 4=Utmärkt 

                         1        2        3        4 

Dåligt   ○    ○    ○    ○      Utmärkt 

 
 

Här kan du fritt skriva egna funderingar: 

 Vi måste bli bättre på att anmäla det får ej bli så att vi mörkar tillbuden. Det är bästa 
sättet att vi alla vaknar för det skall bli en förändring i sättet vi arbetar 

 

 

 

 

 

Den egna kunskapsnivån

0

1

2

3

4

5

6

Bris
tfä

llig
a/d

ålig
Sv

ag
a

Til
lrä

ck
lig

a

Goda/
utm

är
kt

a

A
n

ta
l Hur bedömer du dina

kunskaper inom ESA?

Hur bra klarar dina
yrkeskunskaper av de
uppgifter och uppdrag du
får?


